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Introductie
Het tijdschrift van de Vereniging Vrienden van 
het Gooi wil verleden, heden en toekomst in al zijn 
facetten belichten, met als invalshoeken natuur, 
landschap, ruimtelijke ordening en het historisch 
perspectief. Het wordt toegezonden aan de leden 
van de Vereniging Vrienden van het Gooi.

De vereniging heeft als doel het bijzondere eigen 
karakter van de natuur, de landschappelijke 
en stedelijke gebieden en het cultureel erfgoed 
in het Gooi en omstreken zo goed mogelijk te 
beschermen. Verder om duurzame ontwikkelingen 
te bevorderen, om het geheel met al zijn bijzondere 
kwaliteiten door te kunnen geven aan de volgende 
generaties.

De Gooise Natuurwacht heeft als streven bewoners 
en bezoekers zoveel mogelijk te laten genieten van 
de natuur in het Gooi en hen enthousiast te maken 
voor de activiteiten van de Vereniging Vrienden van 
het Gooi. Dit zijn o.a. het organiseren van excursies, 
wandelingen en het promoten van de vereniging 
op uiteenlopende manifestaties. Verder is de 
Natuurwacht actief met het geven van voorlichting 
en het stimuleren van milieueducatie.

Lidmaatschap (= inclusief tijdschrift) 
aanmelden bij secretariaat VVG, 
Postbus 1080, 1270 BB Huizen
ledenadministratie@vriendenvanhetgooi.nl
Minimum contributie € 25,- per jaar, 
IBAN NL23 RABO 0339 9313 88
Vereniging Vrienden van het Gooi, Naarden.

ANBI
De Vereniging van Vrienden van het Gooi is door 
de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw 
giften, legaten en erfenissen zijn vrijgesteld van 
belasting. Het sofinummer van de VVG is 8085.21.998
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Hazelaar (mannelijke bloeiwijze). Foto: Leen Mak.
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Voorwoord
Zoals ook andere jaren ontvangt u samen met de voorjaarsuitgave van ons 
tijdschrift de uitnodiging voor de jaarvergadering. Omdat wij nog steeds 
gebonden zijn aan de beperkingen als gevolg van het coronavirus zijn wij, 
net als in 2020 niet in de gelegenheid om in april op een normale manier 
een jaarvergadering te houden. Dat neemt niet weg dat wij vooralsnog met enig optimisme 
naar de toekomst kijken. Als de vaccinatie voorspoedig verloopt, zal er in de loop van dit jaar 
meer ruimte komen om elkaar te ontmoeten. Wij hopen dan tegen de zomer of in het begin 
van het najaar onze ledenvergadering in de Infoschuur te kunnen houden. Dat betekent niet 
dat wij er zelf als bestuur niet klaar voor zijn. De jaarstukken zijn net als andere jaren vanaf be-
gin april beschikbaar op de website. Mocht in de loop van het voorjaar blijken dat de vooruit-
zichten toch somberder zijn dan gehoopt, dan zullen we moeten teruggrijpen naar een andere 
manier, schriftelijk zoals het afgelopen jaar of wellicht digitaal. Wij houden u op de hoogte.
Voor diegenen die graag meelopen met de wandelingen van de Natuurwacht is het raadzaam 
de website in de gaten te houden. Uiteraard zal, zodra dat weer verantwoord kan, het wandel-
programma weer worden hervat.

Edwin Klompprijs
De VVG heeft in 2020 voor de tweede keer de Edwin Klomp Natuurprijsvraag uitgeschreven. 
Alle basisscholen in het Gooi zijn uitgenodigd om een ‘groen schoolplan’ in te dienen. De 
jury heeft mogen kiezen uit zes inzendingen. De prijs, een bedrag van € 2.000,-, is toegekend 
aan de Julianaschool in Bussum. Het winnende project maakt de aanleg van voedselbosjes 
op het schoolplein mogelijk. In deze voedselbosjes komen een aantal thema’s samen: lokaal 
en gezond voedsel, biodiversiteit en klimaat. De plannen die de Julianaschool heeft met het 
schoolplein omvatten aanzienlijk meer dan de prijs kan dekken. Ook vorig jaar, toen de Van 
Hasseltschool in Hilversum de prijs had gewonnen, bleek dat het bedrag ten opzichte van de 
plannen aan de magere kant was. Het bestuur heeft daarom besloten om de prijs te verhogen 
van € 2.000,- naar € 4.000,-. Deze zal, er van uitgaande dat dat dan weer mogelijk is, in de loop 
van mei worden uitgereikt. 

Erfgoedfestival
Het erfgoedfestival Gooi en Vecht, dat in 2020 voor de tweede keer zou worden gehouden, is in 
dat jaar niet door kunnen gaan. Dit jaar zal het festival wel doorgaan, maar in een gewijzigde 
vorm, met zeer veel op de natuur gerichte buitenactiviteiten. Reden voor de VVG om ook dit 
jaar weer een bijdrage te leveren. Elders in dit nummer wordt daar uitgebreid op ingegaan.

Lustrum
En dan is er ook nog de lustrumviering. Ook die is in het afgelopen jaar niet doorgegaan. Ik 
hoop dat in het najaar van dit jaar alsnog ons 17e lustrum kan worden gevierd. Met een echt, of 
eventueel aangepast, symposium. De lustrumcommissie spant zich in ieder geval in om er dit 
jaar alsnog samen met u een feest van te maken.
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Einde Gooi.

Ruimtelijke ontwikkelingen

Oud Valkeveen
Begin januari heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Oud 
Valkeveen. De VVG had beroep aangetekend tegen het maken van een parkeerplaats voor 
500 auto’s in een bosperceel dat onderdeel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland en 
dus beschermde natuur is. De Raad heeft geconstateerd dat het merendeel van de bezwaren 
die door de VVG waren ingebracht, gegrond waren. Ook de bezwaren van andere partijen 
tegen het bestemmingsplan zijn voor het merendeel gegrond verklaard. De Raad heeft de 
gemeente Gooise Meren in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van een half jaar 
het bestemmingsplan aan te passen en beter te motiveren. Het inhoudelijke oordeel van de 
Raad van State over het bestemmingsplan is van dien aard dat het nog maar de vraag is of 
de gemeente in staat zal zijn daadwerkelijk aan de bezwaren tegemoet te komen. Wij wach-
ten dat af en zullen ons voorbereiden op de volgende zitting. Het succes van de gevoerde 
procedure is in ieder geval goed voor ons vertrouwen op succes als het gaat om het voeren 
van procedures.

Naarder Eng
Als ik dit schrijf is er de gemeente Gooise Meren nog steeds bezig met het behandelen van de 
vergunning voor het bouwplan in de ‘Kuil van Lustig’. Voor zover wij geïnformeerd zijn is de 
gemeente wel van plan om de vergunning af te geven voor een gebouw dat 42 meter hoog is. 
Dat is voor zover wij kunnen overzien in strijd met het bestemmingsplan. De ontwikkelaar 
heeft laten weten dat hij, zodra hij de vergunning heeft, zal willen beginnen met bouwen. Dat 
zou betekenen dat we bij de rechter een zogenaamde voorlopige voorziening moeten aanvra-
gen.

Blaricum
Het Voorland, de horeca en de zandophoging. In het vorige nummer heb ik toegezegd in dit 
nummer te komen met een vervolg op een proces dat ik uiteindelijk had vergeleken met een 
soapserie. De gemeente heeft inmiddels besluiten genomen over de vergunning voor het 
strandpaviljoen en op het handhavingsverzoek over het opgehoogde strand. De gemeente 
heeft onze bezwaren inderdaad ongegrond verklaard, maar desalniettemin in de besluiten 
opgenomen dat de verloren gegane vegetatie op het Voorland wordt gecompenseerd (de 
formele term is in dit geval gesaldeerd) door de dijk langs het Gooimeer ten noorden van 
de Blaricummermeent aan te wijzen als nieuw natuurgebied. Dit in nauw overleg met de 
provincie. Dat is dus toegeven dat je geen gelijk hebt, maar dat dan niet willen zeggen. Helaas 
is de kwaliteit van deze oplossing nogal mager. Nu kent een soap altijd een vervolg met weer 
nieuwe onverwachte wendingen. De gemeenteraad van Blaricum heeft namelijk inmiddels 
een motie aangenomen om langs de nieuwe strekdam bij het nieuwe  sluisje een nieuw stukje 
natuur te maken. Als het ware een nieuw stukje voorland. Een idee waar wij met enig enthou-
siasme op hebben geregeerd, maar we willen natuurlijk wel weten hoe en wat. Wat mij betreft 
een cliffhanger in deze soap.

Hans Metz,  voorzitter
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Natuurverbindingen in 
het Gooi

Natuurbrug Zanderij Crailoo in augustus 2007, gezien vanuit het westen; links het voet-/fiets-
pad en ruiterpad voor recreatief medegebruik van de brug. 

Foto: © F. Ottburg.

Het Gooi kent inmiddels drie robuuste natuurverbindingen. De vierde is momenteel 

in aanleg en aan de vijfde wordt ook hard gewerkt. Daarmee nadert het natuurnet-

werk in het Gooi haar voltooiing. Maar waarom verbinden we eigenlijk? 

Weten de dieren, waarvoor deze verbindingen bedoeld zijn, deze ook te vinden? 

En is het geen probleem dat sommige natuurverbindingen ook voor mensen zijn 

opengesteld?

Edgar van der Grift edgar.vandergrift@wur.nl

Hoe het begon
Het in 1990 uitgebrachte Natuurbeleidsplan 
van het rijk vormde de aanzet voor het ontwik-
kelen van een ‘Ecologische Hoofdstructuur’, 

kortweg EHS genoemd. Deze EHS - inmiddels 
omgedoopt tot Natuurnetwerk Nederland 
(NNN) - omvatte bestaande natuurgebieden, 
gebieden waar natuur nog ontwikkeld moest 

edgar.vandergrift@wur.nl
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Een das passeert de Natuurbrug Zanderij 
Crailoo.

Foto: WENR / E. van der Grift ©.

worden en, last but not least, nog te realiseren 
ecologische verbindingen. Veel natuur was im-
mers versnipperd, gebieden waren veelal klein 
en lagen in meer of mindere mate geïsoleerd 
van elkaar. De verbindingen moesten zorgen 
voor ‘ontsnippering’, oftewel, het aan elkaar 
smeden van alle natuur tot een werkelijk 
netwerk. De ecologische motivatie hiervoor is 
eenvoudig: planten- en vooral dierenpopulaties 
hebben in kleine, geïsoleerde leefgebieden een 
lagere overlevingskans dan in grote leefgebie-
den of in leefgebieden die met elkaar verbon-
den zijn en samen dus een netwerk vormen. De 
EHS was dus een aanvalsplan om het uitster-
ven van populaties van planten en dieren te 
voorkomen en daarmee de achteruitgang van 
de biodiversiteit in Nederland te stoppen.
Dit nationale beleidsvoornemen werd al snel 
op regionaal niveau geadopteerd. Ook in het 
Gooi. Het was 1993 toen, in opdracht van on-
der meer de Vereniging Vrienden van het Gooi, 
een eerste schets van een EHS voor het Gooi 
- de zogenoemde Gooise Ecologische Infra-
structuur (GEIS) - op papier werd gezet. Deze 
ideeën landden niet veel later - in 1999 - in de 
gebiedsvisie Heel de Heuvelrug, waarin door het 
Goois Natuurreservaat (GNR) samen met de 
terreinbeheerders uit de provincie Utrecht een 
vergezicht voor de ontwikkeling van natuur 
en recreatie op de Heuvelrug werd uitgewerkt. 
Plannen zijn mooi en papier is geduldig, maar 
in de praktijk lagen er wel wat uitdagingen 
om die ecologische verbindingen, kortweg 
natuurverbindingen genoemd, te realiseren. 
Nederland, en zeker ook het Gooi, is namelijk 
doorsneden door tal van wegen en spoorwegen 
die in veel gevallen een 100% barrière vormen 
voor dieren. Natuurverbindingen vragen dus 
niet alleen om de ontwikkeling van natuur-
zones tussen natuurgebieden, maar ook om 
voorzieningen bij (spoor)wegen die dieren in 
staat stellen deze (veilig) te passeren. Dat werd 
in het Gooi al snel erkend. Het GNR maakte 
plannen om de op de GEIS-kaart voorgestelde 
ecoducten daadwerkelijk te gaan bouwen. 
Zoals de natuurbrug Zanderij Crailoo: wel het 
eerste ecoductproject in het Gooi, niet het 
gemakkelijkste.

Natuurbrug Zanderij Crailoo
Er is al veel geschreven over de totstandkoming 
van deze natuurbrug. Zie bijvoorbeeld het boek 
Over de brug - Hoe Zanderij Crailoo een natuur-
brug kreeg1, waarin diverse actoren hun verhaal 
doen. Het project was atypisch omdat er sprake 
was van een bottom-up benadering. In dit geval 
was het de terreinbeheerder - het GNR - die het 
initiatief nam voor de planvorming en realisatie 
van de natuurbrug. Dat was nieuw. Meestal was 
het immers Rijkswaterstaat die, in het kader 
van een wegverbreding of wegaanleg, ecoducten 
bedacht en bouwde. Denk bijvoorbeeld aan de 
twee eerste ecoducten in ons land, over de van 
N50 tot A50 omgebouwde snelweg op de Veluwe. 
Ook voor het ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselveiligheid, dat de regie had over het 
natuurbeleid, inclusief de realisatie van de EHS, 
was het in die dagen nog wat onwennig om 
aan te haken bij lokale initiatieven. Daarnaast 
kwamen er ook vanuit de samenleving protes-
ten. Sommigen vonden het geldverspilling. Het 
zou een brug voor “vijf konijntjes” worden. En 
het was beter om met het geld “de stoeptegels in 
Hilversum recht te leggen voor ouderen”. Maar 
dit waren opvattingen van een minderheid. Het 
plan voor een natuurbrug werd door de meeste 

1  Woestenburg, M., V. H. M. Kuypers & W. Timmermans 
(2006). Over de brug; hoe Zanderij Crailoo een natuur-
brug kreeg. Goois Natuurreservaat / Blauwdruk
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In 1993 gelanceerde visie op het realiseren van een natuurnetwerk in het Gooi. 
Bron: Uitvoeringsprogramma Noordelijke Heuvelrug 2003.
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bestuurders en politici gesteund en met een 
flinke donatie vanuit de Nationale Postcode 
Loterij kwam ook het budget rond. 
Het was geen eenvoudig bouwproject. Deze na-
tuurbrug moest, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
die op de Veluwe, niet slechts een weg of spoor-
weg overbruggen, maar een reeks van barrières 
slechten, inclusief een bedrijfs- en een sportter-
rein. De brug zou, inclusief toelopen, een lengte 
van circa 800 m hebben en kreeg dan ook direct 
de bijnaam ‘langste natuurbrug ter wereld’. De 
hoeveelheid benodigde grond was enorm. Een 
slordige 685.000 kuub, om precies te zijn. Maar 
de klus werd geklaard en op 3 mei 2006 kon de 
natuurbrug officieel worden geopend. Vooraf wa-
ren er bij diverse partijen wel enige zorgen of de 
faunapassage ook zou werken. Niet eerder was 
er immers een dergelijke lange natuurbrug ge-
bouwd. Een deel van die zorgen werd echter voor 
de opening al weggenomen. Sporen van reeën en 
vossen langs de bouwhekken, die de toegang tot 
de brug nog versperden, maakten duidelijk dat 
de dieren ‘met smart’ uitkeken naar het moment 
dat ze dit nieuwe element in hun leefgebied 
konden betreden. Onderzoek naar het gebruik 
van de natuurbrug door fauna in 2006-2008 liet 
dit ook zien. Er werden 13 soorten zoogdieren 
geregistreerd, inclusief ree, vos, konijn, haas, 
bunzing, hermelijn, wezel, eekhoorn en egel. 
Daarnaast werden twee soorten reptielen, zes 
soorten amfibieën en een tiental soorten dagvlin-
ders op de brug gesignaleerd. Sommige soorten, 
zoals de ree, passeerden zelfs veel frequenter 

dan op enig ander ecoduct in het land. Bijzonder 
was dat, kort na de opening, ook das en boom-
marter zich op de brug lieten registreren - en niet 
veel later werden gemeld als ‘nieuwe’ bewoners 
van het Spanderswoud, net ten westen van de 
natuurbrug. Beide soorten waren daar volgens de 
beheerder immers al enkele decennia niet gezien.

Natuurverbindingen Zwaluwenberg 
en Laarderhoogt
De successen van de natuurbrug Zanderij Crailoo 
smaakten naar meer. Het was enkele jaren stil 
maar toen was het drie-op-een-rij: de opening 
van de natuurbrug Zwaluwenberg (2013), de na-
tuurbrug Laarderhoogt (2015) en de natuurbrug 
Hoorneboeg (2016). Eerst- en laatstgenoemde 
brug liggen in het verlengde van elkaar en 
vormen samen de natuurverbinding Zwaluwen-
berg. Ook hier gaat het niet om één te slechten 
barrière, maar worden drie barrières overbrugd: 
een snelweg, een spoorweg en een provinciale 
weg. Vanaf 2014 tot 2020 is hier het gebruik door 
zoogdieren, reptielen en amfibieën gemonitord. 
Opnieuw blijken de meeste diersoorten die in de 
omliggende bos- en heideterreinen voorkomen 
de bruggen gevonden te hebben. Dat is goed 
nieuws want voor een aantal soorten, zoals 
hazelworm en levendbarende hagedis, blijken de 
infrastructurele barrières tot genetische isolatie 
en -verarming van populaties te hebben geleid. 
Momenteel wordt onderzocht of de bruggen 
dit ‘genetische tij’ kunnen keren. Hoopgevend 
is in ieder geval dat beide soorten veelvuldig op 
en rond de bruggen zijn aangetroffen. Van één 
hazelworm, die bij vangst van een chip was voor-
zien, kon worden vastgesteld dat hij de natuur-
brug Hoorneboeg geheel is gepasseerd.
De natuurverbinding Laarderhoogt overspant 
rijksweg A1 en de net ten noorden daarvan gele-
gen Naarderstraat. Deze verbinding is bijzonder 
omdat deze relatief dicht bij bestaande bebou-
wing, inclusief het streekziekenhuis, moest wor-
den aangelegd en de noordelijke toeloop smal is. 
Toch functioneert de natuurbrug Laarderhoogt 
in grote lijnen naar verwachting voor de drie 
doelsoorten ree, das en boommarter. Onderzoek 
in 2018-2019 maakte duidelijk dat deze soorten 
nu al gebruik maken van de brug. Het ree doet 

Een reegeit spoedt zich in het vroege ochtend-
licht over de natuurbrug Laarderhoogt.

Foto: WENR / E. van der Grift ©.
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dat zeer frequent, gemiddeld tweemaal per dag. 
De das passeert gemiddeld eenmaal per week 
en de boommarter eenmaal per twee maan-
den. Daarnaast zijn ook vos, bunzing, haas en 
eekhoorn met cameravallen op de brug geregis-
treerd. Dit illustreert dat natuurbruggen ook in 
verstedelijkte gebieden functioneel kunnen zijn.

Natuurverbinding 
De Groene Schakel
De volgende natuurverbinding op het lijstje is 
De Groene Schakel. Terwijl de drie voorgaande 
natuurverbindingen een brug slaan naar natuur-
gebieden in de periferie van de Heuvelrug, ligt De 
Groene Schakel min of meer in het hart van het 
gebied, nabij Anna’s Hoeve, en koppelt de Gooise 
natuurgebieden aan de Utrechtse Heuvelrug. Het 
voor natuur beschikbare deel van de Heuvelrug 
is hier relatief smal. Er is sprake van een soort 
flessenhals, wat extra eisen stelt aan de verbin-
ding. Een bundel van infrastructurele barrières 
compliceert de situatie, namelijk rijksweg A27, 
de spoorlijn Hilversum-Baarn, de veel bereden lo-
kale Weg over Anna’s Hoeve en de HOV-busbaan 
(Hoogwaardig Openbaar Vervoer) die in aanleg 
is. Bij de rijksweg is gekozen voor de aanleg van 
een grote faunatunnel - faunatunnel Monniken-
berg genoemd. Deze is eind 2018 opgeleverd en 
zal vanaf dit jaar worden gemonitord. Over de 
spoorlijn wordt een natuurbrug gebouwd. Deze 
is naar verwachting later dit jaar gereed. Vrij 
uniek hierbij is dat deze ook de Weg over Anna’s 
Hoeve zal overspannen. Deze weg, die nu het 
centrale deel van het natuurgebied doorsnijdt, 
wordt verlegd en komt samen met de busbaan 
strak langs de spoorlijn te liggen. Hierdoor wor-
den het noordelijk en zuidelijk deel van Anna’s 
Hoeve weer een geheel, wat naar verwachting 
ook voor recreanten een sterke verbetering zal 
zijn. Concrete plannen voor monitoring van deze 
natuurbrug zijn er nog niet, maar zullen er on-
getwijfeld komen, om zo een vinger aan de pols 
te houden wat betreft het functioneren van deze 
faunavoorziening.

Natuurverbinding Westerheide
Een bij de Westerheide - tussen Hilversum en 
Laren, waar de N525 een barrière in het natuur-

netwerk vormt - te realiseren natuurverbinding 
vormt het sluitstuk in het netwerk van natuur-
gebieden en ecologische verbindingen. Er hangt 
dus veel van af. Er wordt daar nog niet gebouwd; 
de planvorming is wel volop bezig. Er zijn eerste 
ideeën op papier gezet en bijeenkomsten met 
omwonenden georganiseerd. De ambities zijn 
groot. Er zijn maar liefst 17 doelsoorten voor deze 
natuurverbinding geïdentificeerd. Deze omvat-
ten zes soorten grondgebonden zoogdieren, drie 
soorten vleermuizen, vier soorten reptielen, twee 
soorten amfibieën en twee soorten insecten. Ove-
rigens moeten doelsoorten altijd worden gezien 
als indicatorsoorten; als de natuurverbinding 
functioneel is voor deze soorten is de verwach-
ting dat de natuurverbinding ook zal werken voor 
veel andere soorten die in het gebied voorkomen. 
Door Wageningen Environmental Research is 
geadviseerd om ook hier een natuurbrug aan te 
leggen, omdat alleen dan aan de eisen van alle 
doelsoorten kan worden voldaan. Deze natuur-
brug ligt dan bij voorkeur op maaiveldniveau met 
een verdiepte ligging van de weg. Of dit voorkeur-
sontwerp er ook daadwerkelijk komt, moet de 
toekomst uitwijzen.

Menselijk medegebruik
Een deel van de Gooise natuurbruggen is ook 
opengesteld voor mensen. Natuurbrug Zanderij 
Crailoo was in dit verband de eerste in Nederland. 
Hier mogen ook wandelaars, fietsers en ruiters 
gebruik maken van de brug, tussen zonsopkomst 
en -ondergang. En dat doen ze graag. Op basis 
van tellingen is in 2008 geschat dat jaarlijks ruim 
180.000 mensen gebruik maken van de brug. 
Soms hebben deze gebruikers dat zelf niet eens 
door. Kort na de aanleg kreeg een van de bos-
wachters van een wandelaar de vraag: “Waar is 
toch die natuurbrug, waarover zoveel in de krant 
stond?”, waarna hij haar kon vertellen: “U staat 
er momenteel bovenop!” Hebben al die mensen 
dan geen negatief effect op het gebruik door 
fauna? Dat lijkt erg mee te vallen. Het onderzoek 
op deze natuurbrug liet zien dat het aantal keren 
dat een diersoort passeerde niet verschilde op 
dagen dat het heel druk met mensen was geweest 
in vergelijking met dagen dat er weinig of geen 
mensen waren gepasseerd. Wat wel opviel was 
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Gespot voor u
Naardermeer
Natuur-zakgids voor wandelaars en fietsers
George Laeijendecker

In de serie Bruine Kiek Natuur-Zakgidsen is als nr.1 een zakgids voor bezoekers 
van het Naardermeer verschenen. Een boekje met 120 fraaie foto’s van dieren 
en planten in en rond het Naardermeer. Het is een ‘instapgids’ die bedoeld is om 
wandelaars en fietsers nog meer van hun tochtjes te laten genieten door herkenning vanaf de foto’s.
Bij elke foto wordt kort iets aangegeven over waar je de soort kunt vinden of een herkenningstip. 
In fotocollages is de soort soms in een biotoop uit het Naardermeer gemonteerd, ‘complementaire 
natuurfotografie’ vermeldt de uitgever. Het boekje bevat naast de foto’s een korte uitleg over het 
Naardermeer, bezoekerscentrum Stadzigt en molen De Onrust. Het is een fijn bladerboekje, 
letterlijk op zakformaat en in handige ringband. Voor de ervaren natuurliefhebber biedt het 
herkenning en soms verrassing (zoals voor mij de Roodkopvuurkever). Voor de geïnteresseerde 
leek - de doelgroep van de gids - nodigt het boekje uit om goed rond te kijken. De gids helpt dan 
om opvallende soorten te herkennen, ook zonder verrekijker. De selectie van opgenomen soorten 
is begrijpelijk arbitrair. Veenmos, moerasvaren en zegge ontbreken, maar als het boekje ‘werkt’ 
(inspiratie geven, meer willen weten van wat je ziet) zal de leek uitgroeien tot liefhebber en verder 
op zoek gaan naar wat de natuur in het Naardermeer zo bijzonder maakt.

Kloosterman, Rob & Bertus van den Brink (2020). Naardermeer, natuur-zakgids voor wandelaars 
en fietsers. De Bruine Kiek Natuurfotografie, Naarden. ISBN 978-90-903-3844-6. Ringband. 
140 blz. € 9,95.

dat de dieren hun dagritme enigszins aanpasten. 
Ze gebruikten de natuurbrug op drukke dagen 
meestal pas een paar uur later in de avond. 
Dergelijk onderzoek is recent ook gedaan op de 
natuurbrug Laarderhoogt, waar jaarlijks circa 
65.000 mensen passeren. Met vergelijkbare resul-
taten, want ook daar zijn er geen aanwijzingen 
gevonden dat het aantal passages van dieren op 
drukke dagen afneemt. Voor sommige soorten 
is wel een verschuiving waargenomen in het 
tijdstip waarop ze de brug gebruiken.

Wanneer zijn we klaar?
We zijn klaar met ontsnipperen als na monito-
ring en evaluatie blijkt dat de bestaande dieren-
populaties in het Gooi onderling goed verbon-
den zijn. Tegelijk moet er genetische uitwisseling 
plaatsvinden en de levensvatbaarheid van de 

populaties worden gewaarborgd. Daarnaast is 
het natuurlijk doel om herkolonisatie van leefge-
bieden te bevorderen, gebieden dus die door het 
lokaal uitsterven van populaties in het verleden 
nu ‘leeg’ zijn. De ecologische structuur waaraan 
de afgelopen twee decennia zo hard is gewerkt, 
inclusief de gerealiseerde natuurbruggen, vormt 
hiervoor een goede basis. Een volgende stap zal 
zijn om te verkennen waar deze robuuste maat-
regelen moeten worden aangevuld met kleinere 
voorzieningen om de gewenste connectiviteit 
van natuurgebieden te bereiken. We zijn er dus 
nog niet, maar wel bijna.

Over de auteur
De auteur is als Senior Research Ecologist 
verbonden aan Wageningen Environmental 
Research.

11
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Erfgoedfestival 2021
Schrijfster Gitte Spee tijdens de lancering van het kinderdoeboek in 2018. 

Foto: Maarten van Haaff.

Vanaf 20 mei 2021 organiseren de Gooise musea 

en erfgoedorganisaties het tweede Erfgoedfestival 

in Gooi en Vechtstreek. Dit jaar staat het festival in het teken van grensverleggers, 

uitvinders en wereldverbeteraars uit de regio. Het Erfgoedfestival laat het publiek 

kennismaken met de rijke geschiedenis van Gooi en Vechtstreek waar talrijke 

vernieuwers, dichters, vrijdenkers, innovators en schrijvers gewerkt en gewoond 

hebben. Via tentoonstellingen, wandel- en fietsroutes, educatieve programma’s, 

een kinderdoeboek en nog veel meer, worden de verhalen voor een breed publiek 

ontsloten. Het accent ligt dit jaar op buitenactiviteiten, natuur, gezin en kinderen.

Laura Grijns

Innovatieve regio
De regio Gooi en Vechtstreek was begin twintig-
ste eeuw een plek waar grote innovaties samen 
kwamen. Tussen 1880 en 1920 vormde de natuur 
een belangrijke reden om vanuit de stad naar 

het Gooi te reizen. Schilders (van Neuhuys en 
Mauve tot Mondriaan en Van der Leck), dichters 
(bijv. Adriaan Roland Holst) en schrijvers (bijv. 
Carry van Bruggen) vonden rust en inspiratie 
in de dorpen op de heide. Mauve en andere 
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kunstschilders speelden een belangrijke rol in de 
cultuuromslag: de heide die voorheen de basis 
was voor een arm boerenbestaan veranderde 
door hen in een trekpleister voor romantische 
landschapsbeleving; boerenfamilies gingen pose-
ren, op de heide en in hun binnenhuis.
Wereldverbeteraars, zoals de Christen-anarchis-
ten onder leiding van prof. Jacob van Rees in La-
ren en Frederik van Eeden in Bussum, probeer-
den in het Gooi hun ideale wereld in het klein te 
verwezenlijken door het stichten van kolonies. 
Ook in Huizen waren gemeenschappen waarin 
de nieuwe ontwikkelingen omarmd werden. 
Het modernisme in de schilderkunst werd door 
belangrijke kunstenaars in de kolonies van Laren 
en Blaricum vormgegeven. 

Liefde voor de natuur
Andere wereldverbeteraars die actief in het Gooi 
zijn geweest, zijn Henri Polak en Jac. P. Thijsse 
die in onze regio de ogen openden voor het 
belang van natuurbehoud. Om het Naardermeer 
en het heidelandschap te beschermen werd door 
hen de vereniging Natuurmonumenten opge-
richt. In Hilversum zorgde de architect Dudok 
voor grote vernieuwing in de architectuur en 
stedenbouw. Stadsarchitect Dudok hechtte 
eveneens veel waarde aan een groene steden-
bouwkundige omgeving. Ook in Loosdrecht en 
omgeving vonden vernieuwers een aantrekke-

Kasteel Museum Sypesteyn organiseert een 
tentoonstelling over de Hollandse tuinkunst en 
de tuinverzameling van Henri van Sypesteyn.
 Foto: Maarten van Haaff.

lijke woonplaats. Jonkheer Henri van Sypesteyn 
herbouwde het kasteel van zijn voorvaderen en 
ontwierp hierbij een tuin van uitzonderlijke kwali-
teit. Als verzamelaar en tuinexpert zette hij de 
Nederlandse tuinarchitectuur op de kaart.

Sociale hervormers en de opkomst 
van de media
Begin 20ste eeuw waren er ook veel sociaal her-
vormers actief om de bevolking te ondersteunen 
en te stimuleren. Van Houten ontwikkelde in 
Weesp in zijn chocoladefabrieken leerprogram-
ma’s voor zijn medewerkers. Bankier Benjamin 
Blijdenstein ontpopte zich als een rijke weldoener 
en een belangrijke ontwikkelaar van het spor-
tieve en recreatieve leven in Hilversum, terwijl 
hij eveneens voor grote vernieuwingen in het 
bankwezen zorgde. De seinfabrieken in Hilversum 
vormen de oorsprong van de opkomst en bloei 
van de media-industrie in Hilversum en Bussum. 
De radio werd ruim 100 jaar geleden in het Gooi 
ontwikkeld waarna de komst van de omroepen 
en televisiestudio’s zorgden voor een complete 
mediastad. De hedendaagse mediakunstenaars 
Dropstuff maken speciaal voor het Erfgoedfestival 
een installatie waarin met AR (augmented reality, 
‘aangevulde werkelijkheid’) de geschiedenis van 
het Gooi valt te beleven.

Tijdens het Erfgoedfestival 2021 belichten wij 
grensverleggende ideeën, denkers, personen, ont-
wikkelingen en filosofieën die in Gooi en Vecht 
tot bloei zijn gekomen en die soms tot ver over de 
landsgrenzen zijn uitwerking hebben gekregen. 

Singer Laren organiseert een tentoonstelling 
over grensverleggende ondernemer Jan 
Hamdorff.
 Bron: Laura Grijns.
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Coronaproof op ontdekkingstocht
Om u ook in deze coronatijd veilig in aanraking 
te brengen met de erfgoedverhalen publiceren 
wij wandelingen in de app Spacetimelayers. 
Hiermee kunt u op eigen gelegenheid, alleen of 
met een wandelpartner, op ontdekkingstocht 
gaan. Op deze tochten door de streek ziet u vele 
bijzondere plekken in onze natuur- en cultuur-
rijke omgeving.

Meer informatie 
We hopen u te mogen verwelkomen in de regio 
Gooi & Vecht! Het gehele programma-aanbod, 
wandelingen, routes, aanvullende tentoonstel-
lingen in de gemeentehuizen en bibliotheken, 
staat vanaf eind mei online op www.erfgoedfesti-
valgooivecht.nl .
Het festival wordt mede mogelijk gemaakt door 
de genereuze steun van Vrienden van het Gooi, 
Rabobank Gooi & Vecht, Mondriaanfonds, 

Lakeland Foundation, VSBfonds, regio Gooi en 
Vechtstreek, provincie Noord-Holland, Prins 
Bernhard Cultuurfonds en de gemeenten Laren, 
Blaricum, Huizen, Hilversum, Weesp, Gooise 
Meren en Wijde Meren.

Over de auteur 
De auteur is regioconservator en coördineert het 
Erfgoedfestival.

Naschrift van de redactie:
In het kader van het Erfgoedfestival pu-
bliceert dit tijdschrift in 2021 een aantal 
artikelen over Gooise grensverleggers. 
Het eerste in deze serie, over Jacob van 
Rees, treft u aan in dit nummer. Voor het 
volgende nummer staat een artikel over 
Frederik van Eeden gepland.

Gespot voor uTuinieren met
wilde planten
Dick A. Jonkers

In het vroege voorjaar beginnen we weer te denken aan het zomerklaar 
maken van onze tuinen. Voor degenen die wilde planten en het dierenleven 
in de tuin een kans willen geven is ‘Tuinieren met wilde planten’ aan te bevelen. Op elke blad-
zijde van dit fraaie werk staan een of meer kleurenfoto’s van wilde planten, al dan niet besdra-
gende heggen, struiken of bomen, soms met hun bezoekers. Ook zijn er enkele voorbeelden 
opgenomen van een groene gevelmuur, dito daken, en daktuinen. Van laatstgenoemde zelfs één 
met gekweekte groenten. Verder wordt de aanleg van een vijver(tje) besproken. De hamvraag 
is natuurlijk hoe het voorgaande te realiseren is, en daarop wordt ingegaan. Er ontstaat na de 
nieuwe aanleg een bloemrijk geheel, dat tot de verbeelding spreekt en tegelijkertijd faunaver-
rijkend werkt. Spannend allemaal welke gebruikers de tuin komen bezoeken voor hun ‘dagelijks 
brood’. Dat kunnen insecten zijn, zoals allerlei soorten hommels, libellen, zweefvliegen en 
kevertjes, of andere dierensoorten als slakken en wormen, die op hun beurt weer vogels en an-
dere fauna lokken. Het eten en gegeten wordt aangehaald. Ruim 200 planten krijgen aandacht 
in korte teksten met een grote diversiteit aan relevante informatie.

Stevens, Martin (2020). Tuinieren met wilde planten. Noordboek Natuur. ISBN 978-90-561-5608-4. 
Paperback. 184 pagina’s. € 19,90.
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De kolonie van professor 
Jacob van Rees (1)

Koloniebakkerij aan de Torenlaan. Foto: Maria Boersen.

Maria Boersen

Een grensverlegger in Blaricum.

Rond 1900 was er in Blaricum een opmerkelijke leefgemeenschap gevestigd: 

de kolonie van de Internationale Broederschap. De bewoners van deze kolonie 

probeerden vanuit christen-anarchistische beginselen een ideale samenleving te 

creëren. Prof. dr. Jacob van Rees (1854-1928) speelde een belangrijke rol in 

de totstandkoming van deze kolonie. In dit artikel beschrijf ik in kort bestek de 

ontwikkeling van de kolonie-ideeën, de stichting van de kolonie, de rol van Van 

Rees daarin en de wijze van voedsel verbouwen in een weerbarstige natuur. Het 

einde van de kolonie, de oprichting van de Humanitaire School en wat er nog 

resteert van de kolonie in Blaricum komt aan de orde in deel 2 in het volgende 

nummer van dit tijdschrift. 



16

De ontwikkeling van de 
kolonie-ideeën
De Amsterdamse buitengewoon hoogleraar in 
de histologie (weefselleer), Jacobus van Rees, 
had ook grote belangstelling voor maatschap-
pelijke zaken. Dat bleek in 1893 uit het ontwerp 
van een Heideplan. Dit bevatte motieven om 
een landbouwkolonie of broederschap op 
coöperatieve grondslag te stichten. Het doel 
daarvan was om de steden te ontlasten van 
mensen die zich daar niet thuis voelden. Kort 
daarna kwam Van Rees in aanraking met de ge-
schriften en met name de religieuze ideeën en 
weerloosheidstheorieën van de Russische Lev 
Tolstoj (1828-1910). Op grond daarvan ageerde 
Van Rees tegen de dienstplicht, het doden van 
dieren en onthield hij zich van vlees, alcohol en 
tabak. In 1895 werd hij lid van de Nederlandse 
Onderwijzers Propaganda Club voor Drankbe-
strijding. Ondertussen was de Vredebeweging 
ontstaan naar aanleiding van het feit dat J.K. 

Prof. dr. Jacob van Rees (1854-1928).
 Bron: Beeldbank Blaricum.

van der Veer (1869-1928), een socialistisch 
propagandist, weigerde, conform de weer-
loosheidstheorieën van Tolstoj, in 1896 zijn 
schuttersplicht te vervullen. Dat kreeg nogal 
wat aandacht in Nederland. Louis Bähler (1867-
1941), een predikant uit Schiermonnikoog, 
betuigde zijn sympathie. Deze sympathiebetui-
ging verscheen in een aantal bladen. Er volgden 
andere sympathiebetuigingen van met name 
jonge progressieve predikanten. Ook Tolstoj 
schreef een brief waaruit bleek dat hij instemde 
met de actie van Van der Veer. Het gevolg was 
dat een aantal mensen, inmiddels Nederlandse 
Tolstojanen genoemd, de denkbeelden van 
Tolstoj in een eigen orgaan wilden publiceren. 
Deze groep, de Vredebeweging genoemd, startte 
een drukkerij in Haarlem onder leiding van Van 
der Veer die ervaring had als redacteur van het 
vrij-socialistische blad De Toekomst. Later ver-
huisde de drukkerij naar Den Haag. De uitgeve-
rij gaf een groot aantal brochures uit en bladen 
van de Vredebeweging. Het voornaamste blad 
was Vrede, Veertiendaags blad tot bespreking 
van de Praktijk der Liefde dat voor het eerst in 
1897 verscheen. Tot de belangrijkste medewer-
kers behoorden de wiskundestudent Lodewijk 
van Mierop (1870-1930), ingenieur Felix Ortt 
(1866-1959) en de al genoemde dominee Louis 
Bähler. Steeds was er geldgebrek en dan werd 
er een beroep gedaan op prof. Van Rees. In 1899 
kondigde Ortt in Vrede aan: “Wij krijgen een 
kolonie.” Het doel van deze kolonie zou zijn de 
liefde-ideeën van de christen-anarchisten, zoals 
de Tolstojanen inmiddels genoemd werden, 
in praktijk brengen. De kolonie zou de naam 
Internationale Broederschap krijgen. Om propa-
ganda voor de ideeën te maken zou de kolonie 
een eigen drukkerij krijgen, namelijk drukkerij 
Vrede, die voorlopig nog in Den Haag gevestigd 
bleef. 

De stichting van de kolonie
Vanaf dat moment ging het snel met de kolo-
nisatie. Door schenkingen had men een begin-
kapitaal om grond en gebouwen te kopen en in 
het eerste levensonderhoud van de kolonisten 
te voorzien. Prof. Van Rees zag zijn oude Hei-
deplan in vervulling gaan en kocht voor 6700 
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gulden veertien hectare bouwland en hakhout 
aan de Torenlaan in Blaricum, een kilometer 
of acht van zijn woonplaats Hilversum. De 
grond zou op 1 december 1900 op naam van 
de Vereeniging de Internationale Broederschap 
komen te staan. De plannen voor een huis, 
waarin alle kolonisten gezamenlijk zouden 
gaan wonen, lagen klaar. Het exacte doel van 
de kolonisatie blijkt uit de eerste twee artike-
len van de statuten van de Vereeniging: “Zowel 
onder de leden als in het algemeen een leven 
in de geest van Christus te bevorderen”. Dit 
doel trachtte de vereniging te bereiken door 
gezamenlijk steeds meer de Christusgeest 
te leggen in de praktijk van het leven, door 
middel van een gemeenschappelijk arbeiden 
en leven in haar land- en tuinbouwkolonie 
te Blaricum en door de vertolking van haar 
ideeën in woord en geschrift. Van de leden 
van de Vereeniging vestigden zich “dominee 
Kijlstra”, “bakker Enzlin” en “arbeider Spoor” 
met hun gezinnen in de kolonie. Dominee 
Anne de Koe (1866-1941), Van Mierop en Ortt 
zouden later komen. Van Rees ging niet met 
zijn gezin wonen in de kolonie. Hij vond zijn 
werk als hoogleraar belangrijker. Zijn vrouw 
Constance van Rees-Vatiché wilde niet dat 
haar kinderen samen met de koloniekinderen 
zouden opgroeien. 

Confrontatie met weerbarstige grond
Vanuit een huurhuis in Laren - het gemeen-
schappelijke koloniehuis moest nog gebouwd 
worden - gingen de kolonisten in november 
1899 aan de slag met hun land- en tuinbouw-
activiteiten. Dat viel tegen: de grond, negen 
hectare bouwland en een hectare hakhout, 
was van slechte kwaliteit. Het was oneffen en 
er waren schadelijke zuren in de grond aanwe-
zig. Betrekkelijk diep in de grond waren platen 
oer die er voor zorgden dat het water niet kon 
wegzakken. De kolonisten begonnen met het 
omwerken van de grond tot op één en soms 
één en een kwart meter diep. Zij haalden dikke 
brokken oerbank naar boven. In het voor-
jaar was een derde hectare op deze manier 
bewerkt. De grond werd bemest en er wer-
den aspergeperken aangelegd, vruchtbomen 

geplant en een moestuin aangelegd die onder 
andere vele koolsoorten leverde. Een ander 
gedeelte van de grond werd bemest met kalk 
die de zuurheid van de grond wegnam. Verder 
werd gebruik gemaakt van fosfor en kalium 
en er werden lupinen geplant om de structuur 
van de grond te verbeteren. Ook haalde men 
compost uit Hilversum. De kolonisten hadden 
het extra moeilijk vanwege hun vegetarische 
levenswijze. De boeren in de omgeving konden 
hún slechte grond met goede koemest bemes-
ten.

Het dagelijks leven in de kolonie
In juni 1900 werd het koloniehuis aan de 
Torenlaan in Blaricum geopend op de plaats 
waar  nu zorgcentrum Torenhof staat. Domi-
nee Kylstra (1869-1950) hield een feestrede 
waarin hij de koloniestichting nader verklaar-
de en het doel ervan uitlegde. Op dat moment 
waren er 26 mannen, vrouwen en kinderen in 
de kolonie aanwezig. Sommigen daarvan tij-
delijk. De stichting van de kolonie trok de aan-
dacht in het land. De Telegraaf zond journalis-
te Henriëtte Hendrix naar de kolonie. Zij vroeg 
dominee Kylstra een week in de kolonie te 
mogen komen. Na overleg met de kolonisten 
en prof. Van Rees mocht Hendrix een week als 
logee in de kolonie komen. Hieruit blijkt dat 
Van Rees, hoewel hij niet in de kolonie woonde 
en een huis in Laren had betrokken, een kilo-
meter of twee van de kolonie verwijderd, toch 
een belangrijke stem had in de gang van zaken 
in de kolonie. Tijdens haar verblijf in de kolo-

Het koloniehuis. Bron: Beeldbank Blaricum.



18

nie hield de journaliste een dagboek bij dat als 
feuilleton in De Telegraaf is verschenen en la-
ter uitgegeven werd. Dankzij haar verslag we-
ten we hoe het dagelijks leven er in de kolonie 
uitzag. Zij trok het meest op met het echtpaar 
Luitjes en de Engelsman Bob. Tjerk Luitjes 
(1867-1946) was actief geweest in de socialisti-
sche beweging en had belangstelling voor het 
anarchisme. Hij voelde zich aangetrokken tot 
de productieve associaties maar was het niet 
eens met de religieuze beginselen van de kolo-
nie, met name niet met de Tolstojaanse ideeën 
over weerloosheid. Bob was atheïst, leefde niet 
vegetarisch en stak weleens een pijp op. Van 
deze niet zo principiële kolonisten kreeg Hen-
drix de meeste informatie over de kolonie. Met 
de kolonisten die de christen-anarchistische 
principes van de kolonie onderschreven, sprak 
zij nauwelijks. In haar dagboek beschreef zij 
het dagelijks leven in de kolonie nauwkeurig. 
De mannen begonnen om half zes buiten met 
het werk. Om zeven uur volgde dan het ontbijt 
dat evenals de andere maaltijden gebruikt 
werd in de gemeenschappelijke zaal. Het 
bestond uit bruine bonen, boter, stroop en 
thee. Na het ontbijt gingen de mannen op het 
land aan het werk, de vrouwen aan de was of 
een andere huishoudelijke bezigheid. Om tien 
uur was er koffie en om twaalf uur gebruikte 
men het middagmaal dat tijdens het bezoek 
van Hendrix bestond uit erwtensoep en rijst 
met bramen. Om drie uur volgde de thee en 
‘s avonds om zes uur was de laatste maaltijd, 
thee met brood. Na de laatste maaltijd werd 
er niet meer gewerkt. Tot acht uur werd er ge-
wandeld, gelezen en brieven geschreven. Om 
acht uur werd gezamenlijk gelezen in boeken 
als Joannes Viator van Frederik van Eeden en 
De opstanding van Lev Tolstoj. 
Het werk in de kolonie was zwaar. De meeste 
kolonisten hadden voor de kolonisatie geen 
arbeid in de land- of tuinbouw verricht. Vooral 
de vrouwen, die zich voornamelijk bezighiel-
den met het huishouden, konden zich moeilijk 
aanpassen aan het harde en primitieve leven 
in de kolonie.
Ten tijde van het bezoek van Henriëtte lever-
den het land en de moestuin de volgende pro-

ducten: aardappelen, rogge, boekweit, snij- en 
slabonen, peulen, erwten, tomaten en kool. De 
producten die de kolonisten niet nodig hadden 
voor eigen gebruik werden verkocht. Maar 
deze inkomsten waren niet voldoende om de 
uitgaven te dekken. Schenkingen en giften van 
gasten waren daarom welkom. De bakkerij 
bracht nog de meeste inkomsten op door het 
bakken en verkopen van sportbeschuit.
Uit het verslag van Hendrix blijkt dat er aan de 
onderlinge verstandhouding van de kolonis-
ten het een en ander schortte. Het in één huis 
wonen van mensen met uiteenlopende achter-
gronden en overtuigingen bleek een moeizame 
opgave. In grote lijnen was men het wel met 
elkaar eens: met wilde leven in gemeenschap 
van goederen en geld, maar de gemeenschap-
pelijke kas, waaruit ieder naar behoefte nam, 
gaf schele ogen. In principe leefde men vege-
tarisch en gebruikte men geen tabak, maar er 
waren kolonisten die weleens vlees wilden eten 
of een pijp wilden roken. Men wilde in liefde 
leven, maar wanneer een kolonist een worm in 
de sla doodmaakte, zondigde hij dan tegen dit 
beginsel? De kolonisten besloten daarom af te 
stappen van het leven in één huis. Er werden 
afzonderlijke woningen gebouwd. Sommige 
kolonisten, zoals Luitjes, verlieten de kolonie. 

Het tweede jaar in de kolonie verliep voorspoe-
diger. Er kwamen nieuwe kolonisten zoals de 
architect Theo Rueter (1876-1963). Hij zou alle 
activiteiten op bouwkundig gebied op zich ne-
men en meubels maken, die buiten de kolonie 
verkocht konden worden.
De bedrijfsresultaten waren niet slecht. Er 
werden in september 1901 in Vrede kapucij-
ners, erwten en bonen te koop aangeboden. De 
oogst was dankzij een goede zomer overvloe-
dig geweest. Omdat meer inkomsten nodig 
waren, begonnen de kolonisten ook gewassen 
in het groot te verbouwen: aardbeien, asperges 
en rabarber. Deze producten brachten op de 
markt een betere prijs op. De bakkerij werd 
uitgebreid met een grotere oven om aan de 
steeds toenemende vraag naar sportbeschuit 
te voldoen. Andere producten waren bruin-
brood, Grahambrood, Gooische moppen en 



19

sprits. Voor de tuinderij werden onder andere 
broeibakken aangeschaft. Om deze investerin-
gen in de bakkerij en de tuinderij te bekos-
tigen, besloten de kolonisten een gedeelte 
van hun grond te verkopen. Landbouw op de 
slechte zandgrond was niet rendabel. Alleen 
intensieve tuinbouw kon een goede opbrengst 
garanderen. Voor tuinbouw was minder grond 
nodig. Daarom werd, geheel in strijd met het 
antikapitalistische beginsel van de kolonie, 
vijf hectare grond als bouwgrond voor villa’s 
verkocht. 
In april 1902 verhuisde de drukkerij van Den 
Haag naar Blaricum, waar men op eigen 
grond, gekocht van de Internationale Broeder-
schap, in een eigen gebouw op communisti-
sche wijze, dat hield in: vrij van huur, rente, 
loon- en patroonstelsel, ging leven en werken. 
De benedenverdieping van het gebouw van 
de drukkerij bestond uit bedrijfsruimten als 
drukkerij en zetterij. Op de bovenverdieping 
waren kamers voor de medewerkers. De kolo-

niearchitect Rueter bouwde afzonderlijke hui-
zen voor de kolonisten. Voor zichzelf bouwde 
hij een eigen huis op door hem van de Inter-
nationale Broederschap gekochte grond. De 
kolonie bestond inmiddels uit verschillende 
groepen: een bakkers-, tuinders-, timmer- en 
drukkerijgroep. Het leek erop of de kinderziek-
ten uit de beginperiode overwonnen waren. 
Maar moeilijkheden met de autochtone bevol-
king naar aanleiding van de spoorwegstaking 
zouden roet in het eten gooien. 
Het tweede deel van dit artikel wordt gepu-
bliceerd in het volgende nummer van dit 
tijdschrift.

Over de auteur
De auteur is historica. Zij was werkzaam als 
coördinator en docent geschiedenis in het 
hoger beroepsonderwijs. Zij is bestuurslid en 
redactielid van Tussen Vecht en Eem. Ook is 
zij bestuurslid van de Stichting Omgevings-
educatie.

Drukkerij Vrede aan de Torenlaan. Foto: Maria Boersen.
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Kompasroos op het Zwerfsteneneiland in de zanderij Maarn in vogelvlucht.

Zwerfstenen van de 
zanderijen Crailoo 
en Maarn

Als puber fietste ik in de jaren zestig van de vorige eeuw naar het zwembad  

Crailoo. Van Bussum, langs de betonweg naar Hilversum. Eerst met een rotvaart  

naar beneden, met links de sportvelden en daarna bergopwaarts naar het zwembad. 

Inmiddels weet ik dat ik door de zanderij Crailoo fietste, een spoorwegzanderij in 

gebruik van 1874 tot 1970. Terecht is deze zanderij één van de Geosites van het 

Geopark Heuvelrug, Gooi en Vecht.

Hans Hoes

Het eldorado van Heimans.

Foto: Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland.
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Spoorwegzanderij Crailoo 
Tot 1870 was het gebied tussen Hilversum en 
Bussum een uitgestrekt, onbewoond heide-
veld. Het sloot aan op de Bussummer- en 
Westerheide op hetzelfde hoogteniveau. De 
heide was in gebruik bij Gooise boeren die er 
hun schapen weidden, plaggen staken en het 
leem afgroeven. Dit waren van oudsher de 
gebruiksrechten die de Erfgooiers, verenigd 
in Stad en Lande van Gooiland, in het gebied 
hadden. In 1874 legde de Hollandse IJzeren 
Spoorwegmaatschappij (HIJSM) de spoorlijn 
Amsterdam-Amersfoort aan, dwars door dit 
gebied. Voor de aanleg van spoorwegen was 
veel zand nodig om spoordijken aan te kunnen 
leggen op de veelal drassige grond. En zand 
was duur. De Erfgooiers en de HIJSM kwamen 
overeen dat Crailoo, waar veel zand was, zou 
worden afgegraven. De Erfgooiers kregen een 
vergoeding voor het zand en hadden daarnaast 
bedongen dat het terrein als grasland werd 
opgeleverd. Gras heeft veel water nodig, dus 
werd zo’n 7 tot 11 meter afgegraven tot nabij de 
grondwaterspiegel. Uiteindelijk ontstond een 

‘gat’ in het landschap van 2000 bij 800 meter. 
Bij de graafwerkzaamheden kwamen grote 
zwerfstenen tevoorschijn. Voor de HIJSM had-
den ze geen waarde. Zij werden per stuk of bij 
elkaar dieper in de grond begraven. Tot 1970 
is de zandwinning doorgegaan. De vrijko-
mende terreinen werden, naast als stapelplaats 
voor de spoorwegen, steeds meer in gebruik 
genomen door de gemeente. Zo kwamen er 
sportvelden en van 1931 tot 1984 het door 
Dudok ontworpen zwembad Crailoo. Na 
sluiting van de zanderij werd er onder andere 
een graszodenkwekerij aan toegevoegd. In 1998 
werd een deel van de zanderij omgevormd 
tot natuurgebied. Daarin bevindt zich onder 
meer de Infoschuur van het Goois Natuurre-
servaat, waar sinds 2012 een zevental regionale 
natuurorganisaties, waaronder de VVG, samen 
gebruik van maken. In 2006 is over de zanderij 
een 800 meter lang ecoduct aangelegd1, dat de 
heide verbindt met het Spanderswoud.

1  Zie elders in dit tijdschrift het artikel ‘Natuurbruggen in 
het Gooi.’

Zanderij Crailoo met kantoor GNR. Foto: Julia Weishut.
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Van het Heimansterreintje
naar het Heimanspad
Terug naar het verleden. Rondom 1900 was de 
zanderij Crailoo een groot gat tussen Bussum 
en Hilversum, doorsneden door de spoorbaan. 
In het wat golvende landschap lagen her en der, 
vooral aan de zuidkant, grote zwerfstenen. Deze 
keien vormden het restant van een morene, 
een massa zand, gruis, stenen en leem , die hier 
tijdens één van de ijstijden, het Saalien, gede-
poneerd is. De stenen bestonden uit graniet, 
kwartsiet, gneis en rode zandsteen. De vele 
zwerfstenen trokken de aandacht van Heimans. 
Hij schreef tussen 1909 en 1913 diverse artikelen 
over de zwerfstenen van de zanderij Crailoo en 
organiseerde vele excursies voor vrienden en 
bekenden. Zijn aandacht ging vooral uit naar 
de geologie (zie kader ‘Eli Heimans en Jac. P. 
Thijsse’). 
Toen de Vereniging Stad en Lande van Gooiland 
in 1911 het land egaliseerde, door de stenen 
te begraven, teneinde het land te verpachten, 
verzette Heimans zich daartegen. Het lukte hem 
om van 1911 tot april 1914 een klein stukje land 
in onderpacht van boer J. Jongerden te huren. 
Het is de plek waar nu het kantoor van het 

Goois Natuurreservaat (GNR) staat. Vanaf 1914 
verbood Stad en Lande deze onderpacht. De 
stenen werden op een hoop gegooid, het land ge-
egaliseerd en als akkerland in gebruik genomen. 
Zo bleef het gebied tot de jaren negentig van de 
vorige eeuw gevarieerd in gebruik. De natuur-
waarde van de zanderij Crailoo nam af, de druk 
op de natuur toe. In Nederland groeide het besef 
dat het landschap versnipperd was en de natuur 
teveel barrières in de vorm van snel- en spoor-
wegen had. Er zouden ecologische verbindingen 
(ecoducten of natuurbruggen) moeten komen 
zodat plant en dier zich beter zouden kunnen 
verspreiden. Eén van die ecoducten werd de 
natuurbrug over Crailoo, die in 2006 als toen 
grootste van de wereld werd geopend. In 1998 is 
gestart met de natuurontwikkeling van het gehe-
le gebied. De voedselarme zandbodem, dicht bij 
het grondwater, bood uitstekende mogelijkhe-
den om natte natuurtypen te ontwikkelen, met 
ruimte voor zonnedauw, wolfsklauw en waterlo-
belia, in combinatie met schaalgraslanden, heide 
en berkenbos. Er werden diverse poelen in het 
gebied gegraven. Het GNR heeft er ter ere aan 
Heimans het Heimans Zwerfkeienpad aangelegd. 
Deels op vlonders boven het water met her en 

Stenen in 2018 herontdekt in zanderij Crailoo. Onder gneis stenen, helemaal boven ligt Dala 
en ertussen ligt graniet. Rechts ligt Uppsala gneisgraniet. Foto: Julia Weishut.
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der zwerfstenen. Bij graafwerkzaamheden voor 
de natuurontwikkeling in 2018 zijn nog enkele 
tientallen stenen gevonden, die tot dan toe niet 
bekend waren.

De zwerfstenenvondst van 2018
Bij de werkzaamheden van november 2018 
zijn er zo’n 39 zwerfstenen ontdekt. De onder-
grond van de zanderij bestaat uit grofzandige, 
glaciofluviale afzettingen, gevormd aan het 
eind van het Saalien. Deze hebben een totale 
dikte (inclusief het afgegraven deel) van zo’n 15 
meter. De afzettingen zijn aan de bovenkant 
bedekt door keileemlaag van 0,5 tot 1,5 meter 
dik. Deze keileemlaag en de stenen lagen tot 
zo’n 100 meter zuidelijk van de natuurbrug. Bij 
de afgraving is deze laag verdwenen, maar in 
de directe omgeving (bv. Aardjesberg) is hij nog 
terug te vinden. Tijdens de graafwerkzaamheden 
van 2018 zijn op diverse plekken stenen aan het 
licht gekomen. De 39 gevonden zwerfkeien zijn 
ongetwijfeld in het verleden herbegraven op de 
plek waar ze gevonden zijn. Dat was namelijk 
ten tijde van de ontginning het gebruik. Thans 
liggen ze op een paar stapels bij de vindplaats 
aan het Heimanspad. Er zijn 16 granieten stenen 
ontdekt, negen gneis, of gneisgraniet, een zestal 

Dala zandstenen en een achttal andere stenen. 
De meeste stenen (60%) komen uit Dalarna 
en Uppland, zo’n 1500 km ver weg, zo’n 100 km 
boven Stockholm! De rest komt uit Noord- en 
Zuid-Zweden, West-Finland en de Botnische 
Golf. Uit deze vondsten blijkt wel dat Crailoo op 
het gebied van zwerfkeien het nodige te bieden 
heeft. Ongetwijfeld liggen er nog meer stenen 
verborgen in de grond nabij Crailoo.

Zwerfsteneneiland Maarn
In de trein naar Ede-Wageningen verbaasde ik 
me over die enorme kuil met de restanten van een 
spoorwegemplacement bij Maarn. Toen ik tussen 
1999 en 2016 dagelijks naar Gouda spoorde, wist 
ik niet dat het zand van de spoordijken waarover 
de trein reed uit die afzanding bij Maarn kwam. In 
die afzanding is een zwerfsteneneiland gemaakt. 
Een Utrechts aardkundig monument sinds 1999 
en nu ook een Geosite van het Geopark Heuvelrug, 
Gooi en Vecht.

Zandafgraving Maarn
Het verhaal van Maarn is bijna identiek aan dat 
van Crailoo. De zanderij is ontstaan toen tussen 
1838 en 1843 de Rhijnspoorweg naar Duitsland 
werd aangelegd. Daarbij ontstond voor het spoor 

Rombout. Tekening: Henk van Bork.
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een kloof van 12 tot 20 meter diep in de stuw-
wal van de Utrechtse Heuvelrug. Het zand dat 
daarbij vrijkwam, gebruikten de spoorwegmaat-
schappijen om elders spoordijken aan te leggen, 
onder andere op de slappe veengrond nabij 
Woerden en Gouda. Het zand werd  tot 1940 
werd met de hand gedolven. Daarna gebeurde 
dat machinaal. Na de watersnoodramp van 1953 
is zand uit Maarn gebruikt voor het dijkherstel 
bij Dordrecht en bij Lage Zwaluwe. Tot 2001 is 
de afzanding in gebruik geweest. De laatste jaren 
werd vooral in de diepte zand gewonnen, tot wel 
40 meter. Na beëindiging van de werkzaamhe-
den is de groeve volgelopen met water. 
Het rangeerterrein, dat hoger in de groeve lag, 
heeft van 1901 tot 1932 gefunctioneerd. Er is nog 
een parallel met Crailoo en dat is de interesse 
van Heimans. Hij bezocht in ieder geval in 1913 
en 1914, maar vermoedelijk ook al eerder, de 
zanderij Maarn. Dat blijkt uit zijn corresponden-
tie met L.H. van Berk aan Van Tienhoven van Na-
tuurmonumenten. Hij houdt daar, als voorvech-
ter van de niet-levende natuur, een pleidooi voor 
het behoud van de zwerfstenen bij de afzanding 
Maarn, die hij vergelijkt met zijn verzameling 
bij Crailoo. Hij heeft zich succesvol ingezet voor 

het behoud van de zwerfstenen van Maarn. De 
groeve en de waterplas worden beheerd als na-
tuurgebied door het Utrechts Landschap. Er ligt 
schaalgrasland en er groeien diverse zeldzame 
korstmossen en planten. Bijzondere vogels die 
er op de grond broeden zijn o.a. de kleine plevier 
en de veldleeuwerik. Ook zijn er ringslangen 
terwijl bijzondere libellen, de kanaaljuffer en de 
plasrombout, zich hier voortplanten.

Het Zwerfsteneneiland 
In 1995 zijn de zwerfstenen van de zandafgraving 
Maarn herontdekt. De werkgroep Geologisch 
Park Maarn bracht een groot aantal stenen terug 
op de oorspronkelijke vindplaats. Zo’n 63 stenen 
hadden als geologisch monument vanaf 1919 
een plek bij het station Maarn. Naderhand zijn 
er verplaatst naar de Ruiterberg in Doorn. Maar 
nu weer terug op het zwerfsteneneiland. Met de 
provincie Utrecht is gewerkt aan een aardkundig 
monument. Gekozen werd voor een kompasroos 
op een draaischijf. Dat kon omdat er nog beton-
nen restanten van de oorspronkelijke draaischijf 
van het spoor gevonden werden. In de kompas-
roos is de vindplaats van de zwerfstenen terug 
te vinden. Noordelijk kristallijn gidsgesteente en 

Ringslang. Tekening: Henk van Bork.
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Eli Heimans en Jac. P. Thijsse 
Beiden worden genoemd als de Founding Fathers van de Vereniging Natuurmonumenten. Hei-
mans (1861-1914) en Thijsse (1865-1945) leerden elkaar in 1893 kennen toen beiden schoolhoofd 
in Amsterdam waren. Zij deelden een passie voor de levende natuur en om ook anderen daar-
voor te interesseren. Heimans was, evenals Thijsse, een schrijver voor het ‘gewone volk’. Samen 
schreven zij tussen 1894 en 1901 een aantal boekjes in de reeks ‘Van vlinders, bloemen en vogels’. 
De stof voor deze boekjes zoals ‘Langs de dijken en wegen’, ‘Door het rietland’, ‘Hei en dennen’, 
‘In de duinen en in het bosch’ vonden de auteurs tijdens hun 
gezamenlijke excursies met hun leerlingen in de omgeving van 
Amsterdam. De illustraties tekenden zij zelf. 
Heimans en Thijsse waren verschillend van aard. Thijsse had een 
impulsieve natuur, timmerde meer aan de weg dan Heimans, 
zocht graag contact met autoriteiten en hoger geplaatste vak-
genoten. Heimans was de stille werker, de stuwende kracht die 
zich bescheiden opstelde. Ook kwam er een zekere werkverde-
ling. Thijsse legde zich vooral toe op de levende natuur, de vogels 
en bomen, planten en struiken en Heimans op de ondergrond, 
de geologie. Zo schreef Thijsse over de duinstreek en de Wad-
deneilanden, terwijl Heimans zich richtte op Oost-Nederland 
en Zuid-Limburg. Heimans had ook een warme belangstelling 
voor de zwerfkeien die bij de zanderijen van Crailoo en Maarn 
tevoorschijn kwamen. Hij schreef er vele artikelen over in het 
maandblad van de  Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische 
Vereniging (KNNV), De Levende Natuur en het dagblad De Groene 
Amsterdammer. Hij stierf onverwacht op 22 juli 1914 tijdens een 
geologische excursie in Gerolstein (Duitsland). Thijsse overleefde 
Heimans en kende vele successen in de eerste helft van de 20ste 
eeuw. Naast zijn werk als bestuurder van Natuurmonumenten 
werd hij vooral bekend met de publicaties van de Verkade-albums 
die hij van 1906 tot 1938 maakte. Zijn belangrijkste bijdrage aan 
de natuurbescherming is gelegen in de popularisering van de na-
tuur bij een groot publiek. Hij overleed in januari 1945.

Boven Eli Heimans en onder Jac. P. Thijsse. 
Foto’s: Archief Heimans en Thijsse Stichting.

ander gesteente uit Zweden, Finland en Noor-
wegen. In het zuidelijk deel van de roos zijn een 
40 stenen verwerkt die uit het zuiden komen. 
Anders dan in de zanderij Crailoo komen in de 
zanderij Maarn ook stenen uit de oude rivierbed-
dingen van de Maas en Rijn voor. Indertijd zijn 
ze vastgevroren in ijsschotsen vanuit het zuiden 
aangevoerd. Ze komen uit de Ardennen en het 
Duitse middelgebergte. Het zwerfsteneneiland is 
in principe de eerste zaterdag van de maand te 
bezoeken.

Bronnen
Voor dit artikel is gebruik gemaakt de beschrij-
vingen van de Geosites op de website www.
geoparkhgv.nl, de website www.zwerfstenen-
eilandmaarn.nl, het artikel ‘Zanderij Crailo, 
een bewogen geschiedenis’ van Marga Coe-
sel in Natura 2002/1 en het artikel ‘Nieuwe’ 
zwerfsteenvondsten in de zanderij Crailoo’ van 
Sander Koopman in het tijdschrift van Tussen 
Vecht en Eem van maart 2019.
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Raadhuis Hilversum. Foto: Julia Weishut.

Dudok en zijn liefde 
voor het groen

Herman van Bergeijk

Hilversum als tuinstad.

De bekendste architect van Hilversum is ongetwijfeld Dudok. Maar wanneer 

we vragen wat die naam precies inhoudt, zal vooral het raadhuis dat hij voor 

de stad heeft mogen bouwen, genoemd worden. Maar er is meer. Dudok nam 

bloembakken op in zijn architectuur op en gaf arbeiders tuinen waarin zij hun 

eigen groenten konden verbouwen. 

De in 1884 geboren Willem Marinus Dudok ging op 

zijn zestiende naar de Cadettenschool in Alkmaar en 

twee jaar later naar de Koninklijke Militaire Academie 

in Breda. Sporen van zijn opleiding blijven in al zijn 

bouwwerken aanwezig. Hun streng- en soberheid laten 

zien dat ze zijn ontworpen door een man met een 

militaire blik. Dudok zag leiding geven nadrukkelijk als 

behorend tot zijn verantwoordelijkheid als architect. 
Willem Marinus Dudok.
Bron: Gooienvechthistorisch.nl
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Dorpsbouw of stedenbouw?
Pas nadat hij een aanstelling had gekregen bij de 
gemeente Leiden zou Dudok zich ook intensief 
gaan bezighouden met stedenbouwkundige 
vraagstukken. Hij begreep steeds beter dat er een 
nauw verband bestond tussen bouwwerk en om-
geving. Toch kon al het werk in Leiden hem niet 
geheel bevredigen en toen zich de mogelijkheid 
voordeed om directeur te worden van de dienst 
Publieke Werken in Hilversum solliciteerde hij 
naar deze positie. 

Zijn architectonisch en stedenbouwkundig 
werk in Hilversum kreeg veel aandacht. Trots 
liet hij in 1924 zijn raadhuisontwerp zien aan 
buitenlandse collega’s. Allen waren onder de 
indruk. De gemeenteraad had echter nog geen 
beslissing genomen, ondanks het feit dat Dudok 
de raad onder druk had gezet door het ontwerp 
in januari 1925 te presenteren in het tijdschrift 
Wendingen. Hij zag de bouw van het raadhuis als 
het bereiken van een belangrijk hoogtepunt in 
zijn loopbaan als architect, maar veel belang-
rijker vond hij zijn denkbeelden die hij over de 
verdere uitbreiding van de stad had ontwik-
keld. Voor Dudok was de grote schaal altijd 
uitgangspunt: hij dacht van groot naar klein. 
Het raadhuis was belangrijk omdat het in zijn 

opvatting het meest eminente bouwwerk van 
een gemeente moest zijn, maar nog belangrijker 
was hoe de gemeente zich om dat raadhuis zou 
ontwikkelen. De stad mocht niet langer voort-
woekeren in alle richtingen, maar moest zich 
meer concentreren. De woningbouw gaf hem al 
vanaf 1916, gedurende de oorlogsjaren, gelegen-
heid om na te denken over de toekomst van 
Hilversum. Deze woningbouwprojecten waren 
de bouwstenen van zijn uitbreidingsplan. Door 
middel van kleinere en grotere pleinen en hun 
onderlinge vormverhouding was hij in staat een 
plastisch ritme aan te brengen en de buurten tot 
aangename verblijfplaatsen te maken. Dit was 
zijn doel: een gelukkige leefomgeving scheppen 
voor de gemeenschap en voor de individuele 
bewoners in het bijzonder. Hij zocht naar rus-
tige, gesloten straat- en pleinwanden die door 
bijzondere gebouwen zou worden doorbroken. 
Met verplaatste zich in die tijd vooral te voet. 
Slechts enkelen bezaten een fiets en nog minder 
een auto. Toen fiets- en autobezit wat algemener 
werden, ontwierp hij langere straten die voor 
een goede, vloeiende doorstroming van het 
lokale rijverkeer in de buurt moesten zorgen. 
Van een stedenbouw à la Berlage, waarbij vele 
knikken in de straten worden gelegd, en die door 
de architect Albert Boeken in zijn  artikel over 
het Lavendelplein en omgeving uit 1924 al werd 
bekritiseerd omdat deze niet voor grote steden 
geschikt zou zijn, ging Dudok in de richting van 
een ‘moderne’ stedenbouw waarbij verkeer en 
groenvoorziening cruciale factoren zijn. Hij wist 
dat hij in Hilversum nog met ‘dorpsbouw’ bezig 
was, maar dat deze dorpsbouw moest uitgroeien 
tot stedenbouw. Daarbij liet hij zich leiden door 
ideeën die anderen hadden ontwikkeld, waaron-
der de Duitse architect Fritz Schumacher en de 
Engelse stedenbouwer Raymond Unwin.
Als architect heeft Dudok zich echter meer laten 
beïnvloeden door de natuur en de muziek dan 
wat zijn collega’s elders bouwden. Hij maakte 
een onderscheid in hiërarchie en zocht naar 
variatie. Voor hem moest een stad orkestraal 
worden gedacht en dus ruimte bieden aan vele 
toonsoorten, die dan wel harmonisch op elkaar 
moesten worden afgestemd. Zijn taak was die 
van de dirigent die leiding gaf aan de ontwikke-

Familie Dudok in oktober 1921.
Bron: archief Herman van Bergeijk.
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ling en de algemene opzet bepaalde. Het belang 
van de muziek gaf hij in 1926 ruiterlijk toe, toen 
hij in het Duitse tijdschrift Baukunst bekende: 
“Meer dan aan alle bouwkunstenaars heb ik aan 
de componisten te danken. Ik gevoel diep de 
gemeenschappelijke basis van de muziek en de 
architectuur: ze ontleenen immers beide haar 
waarde aan de verhoudingen.” En daarop volgde: 
“Ik kom hoe langer hoe meer terug van alle 
uiterlijke en overbodige versiering bij mijn vorm-
geving. De tot in alle onderdeelen bestudeerde 
en uit het plan voortgekomen massawerking 
moet zichzelf als versiering genoeg zijn, zoodat 
geen verder ornament meer noodig is. Het komt 
in de kunst eigenlijk maar op weinig aan. Maar 
dat weinige, deze ‘stilte’ kost een menschenleven 
om het te bereiken.” Voor hem was architec-
tuur gestolde muziek en hij luisterde tijdens het 
ontwerpen graag naar de muziek van Beethoven, 
Schubert en Mahler. Architectuur moest samen 
met natuur effect hebben, de schoonheid moest 
ontroeren. Maar het was niet gemakkelijk om die 
ontroering te bereiken. Misschien kon hij er on-
der bepaalde omstandigheden vol naar streven, 
maar vooral wanneer hij te maken had met het 
ontwerpen van volkswoningbouw als element 
om een stad samen te stellen en uit te breiden, 
ging het toch veel moeizamer. Hilversum werd 
wel getypeerd als een villa- of tuindorp, maar in 
feite was het een stad met een grote arbeiders-
bevolking. Deze moest gehuisvest worden en de 
noodzakelijke voorzieningen krijgen. Tegelijk 
wilde Dudok de invloed van speculanten en de 
aanwezige lintbebouwing verminderen. De stad 

moest open staan voor de natuur, maar moest 
daar niet in door willen dringen. Hij zocht naar 
concentratie en groepeerde zijn woningbouw 
dikwijls om een bijzonder gebouw, dat dan als 
een spil fungeerde. 

Werk in Hilversum
Door zijn gemeentelijke woningbouwcom-
plexen, het zouden er uiteindelijk 25 worden, 
probeerde Dudok in de loop der jaren greep te 
krijgen op de vorm van de stad als een geheel. 
Alles moest op elkaar afgestemd worden: de 
buurt op de wijk, de wijk op de stad. Het betrof 
vaak invullingsprojecten die de voortschrij-
dende groei van de stad naar buiten toe, langs 
de hoofdwegen, juist moesten voorkomen. De ar-
chitect wilde elke buurt zijn eigen blikvangers en 
herkenbaarheid geven. Hij was echter nog aan 
het experimenteren met de juiste vormgeving 
voor elke opgave. Dat is duidelijk in zowel de Ge-
raniumschool als de Rembrandtschool, waarbij 
de eerste een bijna religieus karakter heeft en de 
tweede veel massiever is gedacht en nog maar 
weinig heeft dat ons aan een kerk doet denken. 
In beide gebouwen is hij nog zoekende naar zijn 
eigen stijl, maar elders lukte de vormgeving be-
ter. Zoals werd opgemerkt, deden de scholen het 
bijzonder goed in hun omgeving. Zij vulden de 
omgeving aan, haalden deze op en maakten haar 
af. Deze wijken moesten in al hun componenten 
een harmonische opbouw kennen en alleen 
maar worden doorsneden door woonstraten. 
Het was de bedoeling dat slechts lokaal verkeer 
door de wijk zou rijden en dat de kinderen veilig 
op straat konden spelen.
Binnen een relatief korte tijd kon Dudok al 
verschillende woningbouwprojecten uitvoeren. 
Aan het eind van de jaren twintig nam het aantal 
echter af. De financiële middelen drukten zijn 
mogelijkheden en hij gaf daarom zijn positie 
als directeur van Publieke Werken op. Hij wilde 
zich meer op het architectonische richten. 
Hij liet zich aanstellen als gemeentearchitect, 
maar bedong dat hij aan prijsvragen elders 
mocht deelnemen wanneer hij daartoe een 
uitnodiging zou krijgen. Gedurende deze tijd 
bleef hij wel werken aan de herziening van het 
uitbreidingsplan van Hilversum, zoals dat door 

Geraniumschool.
 Foto: Julia Weishut.
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de Woningwet van 1901 werd voorgeschreven. 
Hij ontwikkelde steeds meer zijn gedachten 
van een beëindigingsplan - later zal hij liever 
spreken van begrenzingsplan - hetgeen de groei 
van de Gooistad aan banden zou leggen en het 
natuurgebied rondom de stad zou beschermen. 
Het Gooi werd bedreigd door allerlei plannen die 
vanuit Amsterdam werden aangestuurd, zoals 
het bekende Miranda-plan om een nieuwe stad 
in het Gooi aan te leggen. Voor Hilversum ging 
Dudoks aandacht vooral uit naar de randen van 
de stad, waar de natuurgebieden liggen. Het 
Spanderswoud werd door de gemeente aange-
kocht en Anna’s Hoeve werd aangelegd. Hij had 
ook twee gedeeltelijke ceintuurbanen ontworpen 
die echter niet op elkaar aansloten. Een grote rol 
was weggelegd voor het groen dat de architect 
op een subtiele wijze de stad wilde binnenlei-
den. Voor beplanting had hij altijd een grote 
liefde. Zoals hij in een begeleidend schrijven bij 
het schema-uitbreidingsplan van februari 1927 
betoogde, was de grondgedachte van zijn plan 
”gericht op het scheppen van gelegenheid tot 
een ordelijke, zeer regelmatige, uitbreiding der 

gemeente, met behoud van het natuurschoon, 
waaraan de gemeente immers haar groeikracht 
in hoofdzaak te danken heeft.” In de verdediging 
van zijn plan in 1935 zou hij schrijven: ”Het plan 
keert zich tegen de degeneratieverschijnselen 
die juist in onze tijd van snel wassende bevol-
king bij de ontwikkeling onzer steden en dorpen 
overal te zien geeft, degeneratieverschijnselen 
die zich, kort samengevat, uiten in de vertroebe-
ling van de natuurlijke grenzen tusschen stad en 
dorp enerzijds en het omringende land ander-
zijds. Vroeger rezen steden en dorpen gaaf en 
bondig uit het land op.” Hij dacht daarbij aan de 
vele schilderijen van landschapsschilders die dit 
op overtuigende wijze lieten zien. Zijn conclusie 
was: “Wij, in Nederland, moeten met ons kleine, 
mooie land woekeren, wil het niet verloren gaan 
of opgeofferd worden aan lelijke bebouwing die 
door aannemers, speculanten en niets ontziende 
projectontwikkelaars tot stand wordt gebracht”. 
Helaas zijn veel van de studietekeningen, die 
gemaakt zijn voordat het uitbreidingsplan werd 
ingediend, verloren gegaan. Alleen geschreven 
materiaal en het eindresultaat, de vier grote 

Rembrandtschool.
 Foto: Julia Weishut.
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panelen die het plan moesten illustreren, zijn 
bewaard gebleven. We zien dat de Kamradwijk 
met zijn kenmerkende vorm, waarbij de omlig-
gende natuur de wijk kon binnendringen, reeds 
bedacht was.

De oorlogsjaren en zijn 
stedenbouwkundig werk
Tijdens de oorlog en vooral na 1942, toen door 
de Duitse bezetters een algehele bouwstop 
werd afgekondigd, lag het werk van de archi-
tect vrijwel stil. Dudok kon zich wijden aan het 
probleem dat hem reeds vanaf zijn eerste dag in 
Hilversum was opgevallen: de chaotische kern 
en de slechte verbinding daarvan met de omlig-
gende wijken. In de volgende jaren ontwikkelde 
hij in alle stilte zijn kernplan dat in grote lijnen 
ook een saneringsplan was. Het gehele centrum 

van de stad met al haar kronkelige weggetjes en 
slechte doorstroming moest grondig onder han-
den worden genomen. Geen halve maatregelen, 
maar alleen een kordaat optreden naar de in zijn 
plan vastgelegde richtlijnen zou een oplossing 
bieden voor dit grote probleem. De hoek Groest-
Langestraat kreeg een nieuwe oplossing die door 
een maquette werd verduidelijkt. De bestaande 
bebouwing van kriskras geplaatste huisjes moest 
worden afgebroken en door hogere worden ver-
vangen. Zowel de Kerkbrink als het Stationsplein 
zouden onder handen worden genomen en als 
pleinen een duidelijke definitie krijgen. Tegen-
over het raadhuis zou een cultureel centrum 
komen te liggen. Kritiek kwam van alle kanten. 
Velen waren bang dat het centrum een Ameri-
kaans aanzien zou krijgen en dat het gehele plan 
veel te duur zou zijn. Door een situatieplan en 

Het Kamrad 
De wijk Het Kamrad is in de jaren ’60 van de vorige eeuw 
gebouwd, op basis van het uitbreidingsplan van Dudok 
van 1933. Dudok wilde bij de uitbreidingsplannen meer 
aandacht geven aan het behoud van de natuur. In dat plan 
zijn al een zevental straten ingetekend, wijzend naar de 
natuur, zoals de tanden van een weverskam (= kamrad). Hij 
concretiseerde zijn plannen in 1954.

Ontwerp van de uitbreiding van Hilversum van Dudok 
begin vorige eeuw.

Bron: archief Herman van Bergeijk.

Het Kamrad nu, gezien in oostelijke richting. Tussen de 
bebouwing is de bosrand langs de Zuiderheide zichtbaar

Foto: Leen Mak.

Realisatie van het ontwerp.
Kaart: © OpenStreetMaps-
auteurs (zie www.osm.org/

copyright)
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talloze perspectieftekeningen wilde Dudok laten 
zien hoe het nieuwe centrum van de stad er in 
de toekomst uit zou kunnen zien. Het mocht 
echter niet baten. Het plan bleef op veel kritiek 
stuiten, zowel van economische als sociaal-
maatschappelijke als bouwkundige aard. Velen 
waren bang dat het karakter van het dorp geheel 
zou verdwijnen en worden opgeofferd aan een 
plan dat op een leest was geschoeid die niets te 
maken had met de Hilversumse realiteit. Tijdens 
de oorlog waren grote delen van de bossen van 
het Spanderswoud en van Anna’s Hoeve illegaal 
geveld, maar de stad zelf had nauwelijks geleden 
onder het oorlogsgeweld. 
Dudok had al vroeg oog voor het landschap en 
het groen en was in feite, geïnspireerd door de 
ligging van Hilversum in het Gooi, al vanaf het 
begin een ecologisch geïnteresseerde architect. 
Hij is een van de eersten geweest, die de stad 
als een organisch geheel zagen en liet zich laten 
leiden door de zoektocht naar eeuwigheidswaar-

den en niet door de grillen van de dag die al 
spoedig hun effect verliezen.

Bronnen
Deze tekst is gebaseerd op de inleidende tekst 
van Herman van Bergeijk tot ‘De wereld een 
beetje mooier achterlaten’. De stadsopbouw en 
stedenbouw van W.M. Dudok.  Den Haag 2021. 
Zodra dat mogelijk is zal het Dudok Architec-
tuur Centrum, in het Raadhuis van Hilversum 
de tentoonstelling ‘Dudok als stedenbouwer’ 
openen, in combinatie met de luchtfoto’s van 
Dudok by Iwan Baan. 2021 is het jaar van de Ode 
aan het Landschap en 19 juni is de dag van de 
Architectuur.

Over de auteur
De auteur is architectuurhistoricus. Hij promo-
veerde op het werk van Dudok. Hij is Universitair 
Hoofddocent Architectuurgeschiedenis aan de 
Technische Universiteit Delft.

Gespot voor u
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Hoe maakt u van
uw tuin of balkon een vogelparadijs
Dick A. Jonkers

Vogelliefhebbers die het bovenstaande nog niet hebben gerealiseerd, krijgen met 
de aanschaf van dit boek een hulpmiddel in handen om een vogelwalhalla te 
creëren. Schrijver Nico de Haan is een gepokt en gemazeld vogelkenner, bekend 
van radio en tv, en auteur van heel wat publicaties over vogels. Hij geeft tips die 
in ruim veertig rubrieken zijn ondergebracht. Die hebben af en toe intrigerende titels, zoals ’Van 
doorzonwoning tot luchtkasteel’ en ‘Vogelverschrikker op zonne-energie’. ‘Bomen en struiken’ biedt 
ideeën voor voedselverschaffing in de vorm van onder andere bessen. Voor liefhebbers van katten 
én vogels zijn er ook aanbevelingen. Het boek wordt afgesloten met een vogelafvinklijst en ruimte 
voor notities. Tweede auteur is Marjolein Bastin, onder meer vermaard door haar illustraties die te 
maken hebben met de natuur. Het resultaat van de samenwerking mag er zijn. Alleen al het doorbla-
deren van deze kleurrijke uitgave is een lust voor het oog. De meeste prenten hebben betrekking op 
vele tientallen soorten zangvogels, die naar de tuinen worden gelokt. Zij staan in allerlei bezigheden 
afgebeeld, met daarbij de voorzieningen waarvan ze gebruik maken. Ook zijn enkele afbeeldingen 
opgenomen van andere dieren, die zich kunnen ophouden in het vogelparadijs. 

Haan, N. de & M. Bastin (2021). Hoe maakt u van uw tuin of balkon een vogelparadijs. Kosmos 
Uitgevers, Utrecht. ISBN 978-90-215-7854-5. Paperback. 128 blz. Prijs € 12,50.
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Zand, wilde beesten 
en bouwdromen

De Vrienden van het Gooi hebben bezwaar tegen bouwplannen in de ‘Kuil van Lustig’, 

een voormalige zanderij aan de Driftweg in de Naarder eng op de grens van Naarden 

en Huizen. Er mag gebouwd worden, maar een projectontwikkelaar ziet de mogelijk-

heden wel erg ruim. De VVG is in de archieven gedoken en wijst betrokkenen op de 

geschiedenis van het bouwvlak en dat geeft een heel ander beeld.

Dolf van Elten

Het terrein aan de Driftweg. Foto: Dolf van Elten.

Een spannend terrein aan de Driftweg in Huizen.

Zand
Het verhaal begint in 1931 als Dirk Lustig het 
terrein koopt om af te graven, destijds een 
lucratieve bezigheid. Totaal is er ca. 72.000 m3 
zand gewonnen tot een diepte tussen de zes en 

acht meter. Een stoet jakkerende vrachtwagens 
reed dagenlang veel schade veroorzakend over 
akkers en bermen naar Muiden, waar er onder 
meer kanonkazematten van werden aangelegd. 
Er werd een rijwielpad vernield en de vracht-



33

wagens reden zelfs op de linker weghelft. Ge-
meenteveldwachters slingerden chauffeurs op 
de bon. De buren groeven ijzeren hekken met 
scherpe punten in om de stoet te belemmeren.
Als het plan ontstaat om ook nog een naastge-
legen terrein te gaan afgraven, komt er verzet 
tegen deze aantasting van de natuur. Een 
graafverbod is in die tijd nog een niet toegesta-
ne inbreuk op het eigendomsrecht. Dirk Lustig 
verzet zich tegen de net ingestelde Gooische 
Zandverordening, maar uiteindelijk bepaalt 
de Raad van State dat de gemeente bevoegd 
is om regels ten behoeve van natuurbescher-
ming op te stellen. De uiterste zanderijengrens 
van Naarden is bereikt, de zanderij wordt 
achtergelaten als een verlaten ruïne. Het is een 
gevaarlijk gebied. Als er in 1939 een zandwand 
instort, talmt een jongeman met weglopen en 
komt om het leven.

Wilde beesten 
Het terrein komt in 1985 via een bedrijf in 
Panama in handen van de gebroeders Van der 

Hulst, handelaren in circusdieren en paardjes 
uit de Oekraïne (met als nevenactiviteit een 
Hilversumse sexclub). Enkele jongens van de 
naastgelegen scouting schrikken behoorlijk als 
ze een ontsnapt jachtluipaard zien langslopen, 
er zitten er zo’n 40. Het beest kan gelukkig zon-
der ongelukken worden gevangen. Het blijft 
een spannend terrein. De Huizer jeugd neemt 
er af en toe stiekem een kijkje, maar als je 
gesnapt wordt heb je een probleem. Zelfs een 
schot hagel behoort tot de risico’s. 
De gemeente omschrijft het gebruik vanwege 
de aanwezige hokken, schuren en een sta-
caravan als “rommelig”. Ten behoeve van de 
paarden wordt een vergunning verleend voor 
een stoeterij met bedrijfswoning. Maar een 
verbod om bedreigde uitheemse dieren te hou-
den, is het einde van het bedrijf. De stoeterij 
wordt nooit gebouwd, maar er zit nu wel een 
bouwrecht op een deel van het terrein.

Bouwdromen 
In 2001 krijgt het terrein een nieuwe eigenaar, 
deze wil er twee woonhuizen bouwen. Het 
college wijst dit af als “ongewenste verste-
delijking”. Het volgende plan is de bouw van 
een groot landhuis. De gemeente wil daar 
wel graag aan meewerken, mits de aanwezige 
opstallen gesloopt worden om het terrein op 
te schonen. Het landhuis past echter niet in 
het bestemmingsplan, het is veel groter dan de 
vergunde bedrijfswoning. 
Tegelijkertijd speelt het ontwerp van het nieu-
we bestemmingsplan Buitengebied. De provin-
cie en Rijkswaterstaat zijn er voorstander van 
om bouwvlakken met niet uitgevoerde wo-
ningbouwplannen te schrappen. De gemeente 
wil deze wél handhaven en heeft begrip voor 
de economische gevolgen voor de eigenaar. 
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is 
aan de hand van jurisprudentie van de Raad 
van State door de gemeente besloten het 
bouwrecht te interpreteren als een bestaande 
woning. In het nieuwe bestemmingsplan wor-
den daardoor regels van toepassing die gelden 
voor herbouw. Op grond van deze regels is de 
maximale inhoud 1.000 m3.
Door middel van een speciale uitzonderings-

De ontsnapte jachtluipaard.
 Foto: E.J. Bruinekool Fotografie.
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procedure geeft provincie toestemming om 
de bouw van het gewenste landhuis op de 
plek van de stoeterij mogelijk te maken. In het 
nieuwe bestemmingsplan wordt het bouwvlak 
verplaatst naar een betere zonligging. Na vijf 
jaar discussie en zoeken naar mogelijkheden 
in de regelgeving besluiten B&W de bouwver-
gunning voor het landhuis te verlenen, maar 
ook dat is nooit gebouwd. 
Na een alarmerend gerucht dat de motorclub 
Satudarah de kuil wil kopen, krijgt deze via 
Mecobouw in 2017 het Zwitserse Goscom A.G. 
als eigenaar. In de eigendomsakte staat dat ko-
per zich realiseert dat hij niet meer dan 1.000 
m3 mag bouwen. De VVG heeft de achtergrond 
van deze bepaling gevonden.
De gemeente heeft een probleem, zij heeft in 
het verleden aan de huidige eigenaar te veel 

toezeggingen gedaan. Zij interpreteert het 
bestemmingsplan zonder de regels voor her-
bouw en dan zijn de grenzen veel ruimer. 
De projectontwikkelaar heeft een aantal 
bouwplannen ingediend met futuristische 
woningen die over het hele door het Natuur-
netwerk Nederland beschermde terrein ver-
spreid liggen of appartementengebouwen die 
zelfs ver buiten de door de gemeente gestelde 
grenzen gaan. 
De gemeente weet dat de VVG bereid is haar 
op historisch onderzoek gebaseerde stelling, 
dat er wel degelijk sprake is van een beperkt 
bouwvolume, te verdedigen. Als er een bouw-
vergunning wordt verleend, is dat niet het 
einde van het verhaal. 
Er zullen ook nog vergunningen moeten wor-
den aangevraagd voor het ingraven van leidin-
gen, een toegangsweg en tuinaanleg. Omdat 
het beschermde natuur is, zal de provincie 
daarvoor toestemming moeten geven. 
Uit de boven water gehaalde stukken blijkt dat 
deze niet enthousiast is over de plannen.

Archiefonderzoek 
Enkele leden van onze vereniging hebben vele 
uren besteed aan het opsporen van de juri-
disch relevante documenten, foto’s en verha-
len over de historie. 
Als u een keer zelf op zoek wil naar vergelijk-
bare gegevens geven wij u tips voor een aantal 
zoekmogelijkheden. 
Omdat dit artikel op papier verschijnt hebben 
wij op onze website vriendenvanhetgooi.nl  
een pagina opgenomen met de bijbehorende 
linkjes. U kunt deze op de site vinden via de 
zoekfunctie met het trefwoord ‘Archiefonder-
zoek’.
Op de site vindt u ook het hele dossier van de 
Driftweg, met nog veel meer informatie.

Over de auteur
De auteur is bestuurslid van de VVG, met als 
bijzondere verantwoordelijkheid de portefeuil-
le ‘externe communicatie’.

Het landhuis dat er niet kwam.
 Bron: Gemeentearchief Naarden.

Het laatst ingediende ontwerp: de Tribune. 
De donkerbruine lijn moet een dakhelling 
en een dakgoot suggereren.
 Beeld: Tekenburo Verkuylen.
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Engrestanten in het Gooi
Bosrand Blaricummer Eng. Foto: Erick Groothedde.

Vroeger waren alle dorpen in het Gooi omringd door engen, complexen van kleine 

akkers, gescheiden door houtwallen en eikenhakhout, wat een schilderachtig geheel 

opleverde. Schilders als Hart Nibbrig hebben deze landschappen vereeuwigd. 

Door de enorme uitbreiding van de bebouwing is verreweg het grootste deel van de 

engen verdwenen. In Hilversum en Bussum zelfs volledig. De enige eng in het Gooi 

die er nog bijna ongeschonden bij ligt, is de Naarder Eng. Alleen is een relatief 

klein deel verloren gegaan bij de aanleg van de Bestevaer, een verbindingsweg in 

het westen van Huizen. Het merkwaardige van deze eng is dat ze weliswaar op 

het grondgebied van de vroegere gemeente Naarden (en nu Gooise Meren) ligt 

maar wel heel dicht tegen Huizen aan. De eng werd dan ook door Huizers benut. 

Zo haalden de Huizer bakkers hun brandstof uit het eikenhakhout. Van alle andere 

engen zijn nog kleine resten over. In dit artikel worden die beschreven omdat ze 

nog steeds fraai zijn en bij uitstek aantrekkelijk voor bv. een wandeling.

Erick Groothedde
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De Huizer Eng
Het oude dorp Huizen grensde in het noorden 
en oosten aan de Meent. De halve cirkel van 
enggronden bestond uit de Naarder eng in het 
noordwesten, en de Huizer eng aan de west- en 
zuidzijde van het dorp. Aan de zuidkant van 
het huidige Huizen ligt nog een klein restant 
van de eng, een aantrekkelijk gebiedje, dat 
grotendeels wordt beheerd door het Goois 
Natuurreservaat. De akkers worden door het 
GNR verpacht aan particulieren, die de laatste 
jaren verplicht zijn om stroken met bloeiende 
kruiden in te zaaien, een bijzonder aantrekke-
lijk gezicht en een steuntje voor het insecten-
leven, dat in de laatste halve eeuw dramatisch 
achteruit is gegaan. 

De Blaricummer Eng
Een klein pareltje, waarover ik iedereen een 
wandeling van harte aanbeveel. Van de vroege-
re Blaricummer Eng is nog maar een kleine rest 
over. Deze ligt ten noorden van de oude dorps-
kern van Blaricum. Naast dit engetje liggen in 
het dorp Blaricum nog enkele aantrekkelijke 
akkers. In de Blaricummer Eng zijn de akkers 
wat kleiner, en liggen de houtwallen dichter 
bij elkaar dan in de Naarder Eng. Een intiem 
landschap. Deze eng wordt beheerd door de 
Agrarische Stichting Blaricum (ASB). De ASB is 
in 1989 is opgericht en de gemeente Blaricum 

Huizer Eng.
 Foto: Erick Groothedde.

heeft een groot deel van haar agrarische bezit-
tingen (landbouwgrond en twee boerderijen) 
overgedragen aan de ASB. Op de akkers wor-
den uiteenlopende gewassen verbouwd zoals 
asperges, rogge en boekweit. De ASB verpacht 
deze gronden aan boeren in het dorp. 

Naast deze gronden bezit de ASB dus ook twee 
karakteristieke boerderijen in het dorp. De 
ene, Eemnesserweg 15, is een gemeentelijk 
monument. De andere, Angerechtsweg 11, is 
een rijksmonument dat in 2009 is gerestau-
reerd.
De ASB is eigenaar van ca. 83 ha landbouw-
grond en ca. 19 ha bos- en natuurterrein. Van 
het landbouwareaal is ca. 58 ha grasland en 
ca. 25 ha akkerland. De gronden kunnen in 
beginsel verpacht worden aan alle in Blari-
cum wonende agrarische ondernemers die 
zijn aangesloten bij de ASB. De akkers zijn 
omringd door houtwallen en bos.

In Blaricum zijn ca. elf boeren actief die zijn 
aangesloten bij de ASB. Ze houden koeien, 
schapen en paarden. Op de akkers worden 

Op de Blaricummer Eng. Foto: Erick Groothedde.
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onder meer asperges, maïs en winterrogge ver-
bouwd. Naast de graansoort spelt is ook het 
traditionele boekweit op de akkers te vinden. 
Zo leveren de Blaricumse agrariërs een essen-
tiële bijdrage aan de authenticiteit, diversiteit 
en eigenheid van het dorp.

De Laarder Eng
Wat er overgebleven is van de Laarder Eng ligt 
tussen het dorp en rijksweg A1. Het gebied wordt 
grotendeels beheerd door het GNR. Daarnaast 
bevinden zich binnen de bebouwde kom van La-
ren 17 akkers, die de “Verspreide Laarder Engen” 
worden genoemd. Enkele zijn in bezit van het 
GNR, de meeste zijn particulier eigendom.
Sinds 1994 zet de Stichting Oude Landbouwge-
wassen Laren (S.O.L.L) zich in om restanten van 
de oorspronkelijke engen weer te gebruiken. 

De totale oppervlakte van de te beheren engres-
tanten is gegroeid tot meer dan 10 ha. Doordat 
de akkers merendeels verspreid gelegen zijn, is 
de bewerking zeer arbeidsintensief. In 2020 ging 
het natuurlijk niet door, maar in augustus orga-
niseert de SOLL elk jaar het oogstfeest. De kraam 
van de VVG is daar altijd present. Bij de meeste 
akkers die de SOLL beheert, staat een bord. Op 
dit bord vindt u een sfeervol schilderij en kunt u 
lezen welk gewas er geteeld wordt. De schilde-
rijen zijn gemaakt door de Larense schilder Paul 
Goyarts. De tekst windt er geen doekjes om dat 
het gaat om een ‘engrestant’!

Corversbos
In het Hilversumse Corversbos kunnen we ge-
nieten van een afwisseling van akkers en bos die 
sterk doet denken aan een eng.

Tot zover een overzicht van de engrestanten in 
het Gooi. Op een mooie dag valt hier nog veel 
tegenieten.

Bronnen:
Agrarische Stichting Blaricum.
Stichting Oude Landbouwgewassen Laren. 
Goois Natuurreservaat.
De afbeeldingen van de schilderijen van de Laar-
der Eng zijn geplaatst met de vriendelijke toe-
stemming van de schilder, de heer Paul Goyarts.

Het werk op de eng.
 Foto: Erick Groothedde.

Boer Steffen de Jong in ‘Steegland’, 
een gedeelte van de Blaricummer Eng, 
begin 20e eeuw.
 Bron: Stef Boersen.

Informatiebord op de Laarder Eng.
 Foto: Erick Groothedde
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Op pad met
de Natuurwacht
Gewone dotterbloem. Foto: Leen Mak.

De coronaregels van de overheid lijken in beweging te raken maar de regel “Buiten 

de eigen woning geldt dat maximaal 2 personen in groepsverband ergens heen 

mogen gaan of iets mogen ondernemen” is op dit moment nog steeds van kracht. 

Dat betekent voorlopig geen wandelingen met de Natuurwacht, helaas. Maar laat 

u niet weerhouden om op eigen gelegenheid te voet of op de fiets te genieten van 

de schoonheid van de Gooise natuur en cultuur!

De natuur in met onze natuurwachten Randolph Pelsink en Sjoerd Nelson.

Gespot voor u
Vesting Naarden
Jan Hein Bannier

In de reeks Hollandse Waterlinie is door Jeroen van der Werf een deel geschreven 
over Naarden. Hierin wordt de historie van de stad beschreven vanaf de bouw van 
de stad op de huidige plaats tot heden. De beide rampjaren van Naarden,1572 
en 1672, worden toegelicht. De overgang van een eenvoudige vesting, met slechts 
een simpel verdedigingswerk naar de nog steeds bestaande zes-puntige ster met 
een dubbele grachtengordel wordt in beeld gebracht. Ook de bezetting van 
de stad door het leger van Napoleon en het ontstaan van de Weeshuiskazerne 
komen aanbod, evenals de belegering door het Nederlandse leger in de winter van 1813-1814. 
Tot slot wordt er aandacht besteed aan de laatste periode waarin de vesting nog dienst deed als 
verdedigingswerk en de restauratie. Dit interessante en rijk geïllustreerde  boekje is te koop bij o.a. 
de Stichting Menno van Coehoorn (coehoorn.nl).

Jeroen van der Werf. (2020). Vesting Naarden. Hollandse Waterlinie Erfgoedreeks nr. 25. 
Stokerkade cultuurhistorische uitgeverij. geen ISBN. 144 pagina’s. Prijs: € 15,50.
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Vereniging Vrienden van het Gooi is een onafhankelijke vereniging met circa 1000 leden
die opkomt voor de bescherming van natuur, landschap en cultuurhistorie van het Gooi.

Zij wil genieten van de schoonheid van het Gooi en dit samen met u
doorgeven aan de volgende generaties.

Maak kennis met ons via vriendenvanhetgooi.nl


